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Thema-avond VU en VUmc bouwen voort, 22 januari 19.30-21.30 uur in de 
stamzaal van het Huis van de wijk Buitenveldert
Op deze avond meer informatie over wat er allemaal gebouwd wordt. Aan de westkant van 
Zuidas vordert de bouw van het Kenniskwartier gestaag. Daar bouwen de VU en het VUmc 
aan een moderne stadscampus voor onderwijs, onderzoek en academische patiëntenzorg. 
Hoog tijd om de stand van zaken door te nemen met de betrokken leiders van deze 
nieuwbouw. Lees alvast het gesprek met Josja van der Veer, directeur facilitaire 
campusorganisatie van de Vrije Universiteit en Fokke Rakers, directeur projectbureau 
huisvesting VUmc. Lees het hele artikel. 

Gemeente Amsterdam past Visie Zuidas aan
Dat meldt dienst Zuidas op haar website.”Bewoners, ondernemers en marktpartijen kunnen in 
2015 meepraten. De gemeente Amsterdam start begin 2015 het participatietraject denkZuidas 
om de visie op Zuidas uit 2009 te actualiseren. In februari wordt eerst een expertmeeting 
georganiseerd. Daarna volgt een online peiling via www.denkZuidas.nl waar iedereen aan kan 
meedoen. De slotbijeenkomst vindt naar verwachting voor de zomer plaats. De resultaten van 
alle consultaties worden verwerkt in een geactualiseerde visie, die wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Besluitvorming volgt in de tweede helft van 2015.  

De actualisatie van de Visie Zuidas 2009 wordt thematisch ingestoken. De hoofdthema’s zijn 
internationaal en ambitieus, verbonden met water en groen, Zuidas op de fiets, levendige 
woonbuurt van Amsterdam, werk in uitvoering en Zuidas bereikbaar. Meer informatie over 
het participatietraject denkZuidas vinft u op www.denkZuidas.nl”

 Woononderzoek  Zuidas
Dienst Zuidas wil graag meer inzicht krijgen in de wensen en behoeften van bewoners in 
Zuidas. Zo kunnen ze in de toekomst hier beter op inspelen.

De afgelopen vijf jaar is er veel veranderd in Zuidas. Daarom wordt er momenteel samen met 
bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden ook gewerkt aan de nieuwe Visie Zuidas 
2015, een actualisatie van de vorige visie uit 2009. De resultaten van het onderzoek over 
wonen in Zuidas dienen als één van de bouwstenen voor de nieuwe visie. Lees hier verder en 
klik hier voor de vragenlijst.

Bewonersparticipatie
Paper van Zino Schouman over bewonersparticipatie bij planvorming van Zuidas. Zino 
interviewde o.a. de voorzitter BPZ, Cisca Griffioen.
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The Edge ontvangt BREEAM Outstanding
“Het nieuwste kantoorgebouw ontwikkeld door OVG Real Estate, is door BREEAM 
beoordeeld met de kwalificatie ‘Outstanding’. Het gebouw dat is gevestigd op de 
Amsterdamse ZuidAs, heeft volgens het oordeel van Building Research Establishment (BRE), 
de wereldwijde beoordelaar van duurzame gebouwen, de hoogste score voor nieuwe 
gebouwen ontvangen die ooit is afgegeven. OVG Real Estate werkte nauw samen met 
adviesbureau Deloitte, de hoofdhuurder en AKD, notaris- en advocatenkantoor”, zo valt op de 
websites van OVG  en Duurzaam gebouwd.nl. te lezen.

Nieuws uit het DB stadsregio                                                
	 •	 Vaste medewerker Fietsersbond voor stadsregio Amsterdam

Het dagelijks bestuur besluit om, in navolging van de gemeente Amsterdam, ook voor de 
regiogemeenten een professionele medewerker van de Fietsersbond te ondersteunen. Hiervoor 
wordt voor een proefperiode van één jaar subsidie verstrekt. De medewerker is in dienst van 
de Fietsersbond en zal de regiogemeenten en de Stadsregio inhoudelijk adviseren en 
ondersteunen bij het uitwerken van bestaande en ontwikkelen van nieuwe fiets(gerelateerde) 
plannen, mede met het oog op de Investeringsagenda Fiets.

	 •	 Vaststelling Actieplan Marketing GVB 2015
Het dagelijks bestuur stemt in met het Actieplan Marketing GVB 2015. Daarin heeft GVB 
aangegeven welke reizigerssegmenten zij onderscheidt en hoe zij het beste kan voorzien in 
hun behoeften. Om de mening van de reizigers verder te betrekken bij de planvorming, wil 
GVB daarnaast een klantenpanel instellen.

Heiwerkzaamheden G. Mahlerlaan
	 •	 Kavel 9/10: Vanaf maandag 1 december 2014 t/m februari 2015. Op donderdag 
25 december, vrijdag 26 december en donderdag 1 januari 2016 wordt er niet gewerkt.

	 •	 Kavel 11/12: Begin januari 2015 t/m februari 2015
De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur van maandag 
tot en met zaterdag.

Raadsvergadering 17 december, 13:00 en 19.30 uur tevens donderdag 18 
december 2014 om 13.00 uur, locatie: Raadzaal

Bij RO. Agendapunt 12. Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van  4 
november 2014 tot vaststellen van het bestemmingsplan Beethoven eerste fase. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1179)

Agendapunt 14 Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van
4 november 2014 tot vaststellen van het uitvoeringsbesluit Amsterdam RAI. (Gemeenteblad 
afd. 1, nr. 1183)
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Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid      
Inzien vergunningen op locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel 14 020
	 •	 Rijk en regio akkoord over nadere uitwerking Zuidasdok

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Amsterdam, Stadsregio 
Amsterdam en provincie Noord-Holland zijn het eens geworden over een aantal 
verbeteringen voor het project Zuidasdok die gerealiseerd kunnen worden binnen het 
bestaande budget. Zo krijgt station Amsterdam Zuid een verbrede Minervapassage en een 
extra passage ter hoogte van de Benjamin Brittenstraat.

De Minervapassage wordt breder en korter en beide passages krijgen ruimte voor stations 
voorzieningen. Met deze aanpassingen ontstaat een betere verdeling van loopstromen en een 
snellere overstap van trein, metro, tram en bus. De bredere Minervapassage en de nieuwe 
Brittenpassage kunnen gerealiseerd worden door een investering van NS.

Met het akkoord kan in 2015 de marktbenadering starten en is de basis gelegd voor het 
ontwerp Tracébesluit, ontwerp Bestemmingsplan en de projectMER, die in 2015 ter visie 
gaan.

lees hier het artikel in Het Parool.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte
	 •	 Claude Debussylaan 80, 1082 MD: voor hinder in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 7 december 2014 tot en met 21 december 2014 van 22:00 uur tot 
06:00 uur, verzonden d.d. 5 december 2014. Dossiernummer 61-984283.

De vergunning ligt vanaf 15 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923.Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar Het AB 
van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning
	 •	 Europaplein (Amsterdam Rai), 1078 GZ: voor het houden van het 
evenement “Valhalla” in de nacht van 20 december 2014 op 21 december 2014 van 21:00 uur 
tot en met 7:00 uur, verzonden d.d. 11 december 2014. Dossiernummer 32-949693.

De vergunning ligt vanaf 15 december 2014 gedurende zes weken  ter inzage bij het 
informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar De 
burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte
	 •	 Prinses Irenestraat, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 15 december 2014 tot en met 1 januari 2016, verzonden d.d. 10 
december 2014. Dossiernummer
43-984779.
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De vergunning ligt vanaf 15 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923.Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB 
van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf
	 •	 Gustav Mahlerplein 14, 1082 MA: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-991226.

De aanvraag ligt vanaf 15 december 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Bezwaar maken? Stuur uw 
bezwaarschrift aan het stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen omgevingsvergunning
	 •	 Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het meer dan twintig procent snoeien van één 
treurwilg en één venijnboom en het verplanten van tien esdoorns en essen voor een bouwweg 
om een lekkage aan het riool van Waternet in het Beatrixpark te repareren. De bomen worden 
opgekuild en na de reparatie terug geplant, ingekomen d.d. 4 december 2014. OLO-nummer 
1564101.

De aanvraag ligt niet ter inzage.

	 •	 Scheldeplein 5, 1078 GR: voor het vervangen van de reclame aanduidingen aan de 
gevels, het plaatsen van een condensor op het platte dak en plaatsen van een 
vetvangput, ingekomen d.d. 2 december 2014. OLO-nummer 1556549.

De aanvraag ligt niet ter inzage.

Besluit buiten behandeling laten van de omgevingsvergunning

	 •	 IJsbaanpad ter plaatse van 50, 1076 CV: voor het plaatsen van een loods en een 
container, verzonden d.d. 9 december 2014. OLO-nummer 1454069.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling 
Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

	 •	 Scheldeplein 18, 1078 GR: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
met terras. Dossiernummer 16-991904.

De aanvraag ligt vanaf 15 december 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de President Kennedylaan 923.U kunt uw zienswijze schriftelijk 
kenbaar maken en sturen aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

6 januari lunchconcert 12:30 uur Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Met het Neva Ensemble. 

t/m 11 januari 2015 tentoonstelling Hoc est corpus (hocus pocus) in de Thomaskerk. Op 
zondag 11 januari rondleiding door curator Julia Geerlings.
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Thema-avond 22 januari- 19.30-21.30 uur in het café van het Huis van de 
wijk Buitenveldert, VU en VUmc bouwen voort aan VU Campus in 
Kenniskwartier in Zuidas
Op deze avond meer informatie over wat er allemaal gebouwd wordt. Aan de westkant van 
Zuidas vordert de bouw van het Kenniskwartier gestaag. Daar bouwen de VU en het VUmc 
aan een moderne stadscampus voor onderwijs, onderzoek en academische patiëntenzorg. 
Hoog tijd om de stand van zaken door te nemen met de betrokken leiders van deze 
nieuwbouw. Lees hier alvast het gesprek met Josja van der Veer, directeur facilitaire 
campusorganisatie van de Vrije Universiteit en Fokke Rakers, directeur projectbureau 
huisvesting VUmc. Lees hier het hele artikel.

Woononderzoek  Zuidas
Dienst Zuidas wil graag meer inzicht krijgen in de wensen en behoeften van bewoners in 
Zuidas. Zo kunnen ze in de toekomst hier beter op inspelen.

De afgelopen vijf jaar is er veel veranderd in Zuidas. Daarom wordt er momenteel samen met 
bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden gewerkt aan de nieuwe Visie Zuidas 
2015, een actualisatie van de vorige visie uit 2009. De resultaten van het onderzoek over 
wonen in Zuidas dient als één van de bouwstenen voor de nieuwe visie. Lees hier verder en 
open de vragenlijst. 

Nieuwsbrief najaar 2014 van vrienden van het Beatrixpark

Over vissen en vindhek in het Beatrixpark. Plus een overzicht met data voor wandelingen in 
2015 door IVN.

Walk of Fame

Lucille Werner heeft woensdagmiddag met de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der 
Laan de Business Walk of Fame ingewijd. De promenade op de Zuidas in Amsterdam 
bestaat uit tegels met daarin sterren voor bedrijven die zich inzetten voor een toegankelijke 
arbeidsmarkt. Henk Schiffmacher is de ontwerper van de sterrentegels.

Werknemers met een handicap uit heel Nederland mochten de bedrijven waar zij werkzaam 
zijn voordragen voor de Business Walk of Fame. Woensdag maakte Lucille de winnaars 

https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=8928
https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=8928
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/12december/woononderzoek-zuidas/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/12december/woononderzoek-zuidas/
http://docs.google.com/forms/d/15vtOmJvz_TXnCgzRhZ-cRG0gi-yf-22fZUcz-WRiX1s/viewform?c=0&w=1
http://docs.google.com/forms/d/15vtOmJvz_TXnCgzRhZ-cRG0gi-yf-22fZUcz-WRiX1s/viewform?c=0&w=1
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/here/wp-content/uploads/2014/11/Beatrixpark-nieuwsbrief-najaar-2014-web.pdf
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/here/wp-content/uploads/2014/11/Beatrixpark-nieuwsbrief-najaar-2014-web.pdf
http://www.nieuws.nl/entertainment/20141203/Lucille-Werner-onthult-Business-Walk-of-Fame
http://www.nieuws.nl/entertainment/20141203/Lucille-Werner-onthult-Business-Walk-of-Fame


bekend. De jury koos Leaseplan Nederland tot meest toegankelijke werkgever onder grote 
bedrijven. Imotions won in de categorie meest toegankelijke werkgever in het MKB. 

Pop-up warenhuis Zuidas

Van 11 tot en met 14 december is er een pop-up kerstwarenhuis Cadeaudepot geopend in 
Zuidas. De openingstijden zijn 11:00 tot 19:00 uur, Claude Debussylaan 33.

Intermezzo

“Aan de Gustav Mahlerlaan verschijnt het gebouw Intermezzo met 177 huur- en 
koopwoningen, in grootte variërend van 40 tot 240 m², met op de begane grond een 
supermarkt. Hierachter komt tussen de George Gershwinlaan en de De Boelegracht een 
appartementengebouw met 58 sociale huurwoningen. Het project wordt gerealiseerd door 
Royaal Zuid, een samenwerking tussen Bouwfonds Ontwikkeling, ontwikkelende bouwer 
ERA Contour en woningstichting Eigen Haard. ERA Contour is als aannemer betrokken. De 
oplevering van Intermezzo staat gepland voor medio 2017. Oplevering van de sociale 
woningbouw staat eind 2016 gepland. Na oplevering worden de huurwoningen beheerd door 
Eigen Haard”. Lees verder op de website van dienst Zuidas."

De start van paalfunderingswerkzaamheden kavel 9 en 10

Op twee bouwlocaties (kavel 9/10 van ERA Contour en kavel 11112 van BAM Woningbouw). 
De huidige plannen van dit werk zien er als volgt uit: Kavel 9/10 (ERA Contour): Vanaf 
maandag 1 december 2014 t/m februari 2015, Kavel 11/12 (BAM)

Wat betekent dat voor bewoners: Het werk omvat het slaan van de funderingspalen en het 
intrillen van de damwanden van de parkeergarage. Omdat deze werkzaamheden gepaard gaan 
met de nodige geluidoverlast, hebben wij gezocht naar mogelijkheden om deze periode te 
verkorten. Dit doen we onder meer door de bouwwerkzaamheden van onze bedrijven op 
elkaar af te stemmen en door te werken met meerdere heistellingen. Kort en hevig is de keuze 
die hier is gemaakt. De aan- en afvoer van het bouwverkeer gebeurt via De Boelelaan en 
incidenteel via de Gustav Mahlerlaan. Werktijden: van 7.00 uur 's morgens tot uiterlijk 19.00 
uur 's-avonds van maandag tot en met zaterdag. Op donderdag 25 en 26 december wordt niet 
gewerkt evenals donderdag 1 januari 2015.Bron: Bewonersbrief.

Werkzaamheden

Werkzaamheden voor de herontwikkeling van het Atrium gebouw van 8 t/m 12 december 
avond & nacht afsluiting oostelijke rijbaan Parnassusweg. In de week van maandag 8 
december wordt het wegprofiel van de Parnassusweg, onder het viaduct van de rijksweg A10, 
aangepast. Dit is nodig voor de aanleg van een bouwinrit voor het Atriumgebouw. Om dit 
werk uit te kunnen voeren, wordt een deel van de Parnassusweg, vanaf de Gustav Mahlerlaan 
richting de Strawinskylaan in de avonduren afgesloten:
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	 •	 Van maandag 8 – 10 december is gedurende de avond en nacht tussen 19.00 – 06.00 
uur de Parnassusweg tussen de Gustav Mahlerlaan en de Strawinskylaan afgesloten 
voor autoverkeer.

	 •	 Van woensdag 10 t/m 12 december is gedurende de avond en nacht tussen 21.00 – 
06.00 uur de Parnassusweg tussen de Gustav Mahlerlaan en de Strawinskylaan 
afgesloten voor autoverkeer.

	 •	 Het autoverkeer wordt omgeleid via de Boelelaan en de Beethovenstraat.
	 •	 De Parnassusweg vanuit de Strawinksylaan richting de De Boelelaan blijft open.
	 •	 Voor fietsers en voetgangers zijn er geen gevolgen.
Gewijzigde verkeerssituatie Amstelveenseweg & Beethovenstraat bij viaducten A10 in de 
periode t/m medio februari 2015. Vanwege de realisatie van nieuwe spoorwegviaducten voor 
een betere verbinding tussen Schiphol en Duivendrecht is de verkeerssituatie ter hoogte van 
de viaducten A10 in beide straten gewijzigd.

Werkzaamheden nabij Amstelveenseweg

Op de volgende weekenden staan werkzaamheden gepland. In de nachten van 5, 6, 7 en 8 
december en overdag van 8 t/m 12 december worden er bij het spoorviaduct op de 
Amstelveenseweg damwanden getrild. Om dit veilig te kunnen doen is op de A10 een 
rijstrook richting Amstelveen/Utrecht afgesloten.

Werkzaamheden Beethovenstraat

Donderdag 4 december worden voor het nieuwe spoorviaduct in de Beethovenstraat liggers 
geplaatst. Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden langs de westzijde doorrijden.

En: tussen maandag 8 en vrijdag 19 december worden de rijbaan en het fietspad verlegd. 
Vanaf 19 december kan het autoverkeer in twee richtingen (één rijstrook per richting) over de 
oostzijde rijden. Fietsers en voetgangers kunnen zowel langs de west- als aan de oostzijde van 
de Beethovenstraat. Maandag 5 januari 2015 wordt gestart met de bouw van het nieuwe 
spoorviaduct aan de westzijde. Gelijktijdig wordt er aan de oostzijde vanaf werkbordessen 
boven de weg aan het dek gewerkt. Lees  hier meer over de werkzaamheden.

10 december vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke 
Ordening15:45 uur-17.30 uur en van 19.00 uur tot 22.30 uur, locatie: De 
Rooszaal, 0239

In het avonddeel onder RO agendapunt 18- over Zuidas, 19 financieel perspectief Zuidas en 
20 vaststellen bestemmingsplan Beethoven eerste fase en 21 vaststellen bestemmingsplan 
Amsterdam RAI en 22 vaststellen uitvoeringsbesluit Amsterdam RAI.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid     
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Inzien vergunningen op locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel 14 020

	 •	 Verkeersbesluit Europaboulevard en Europaplein tussen ring A10 en de 
Scheldestraat in verband gereedkomen werkzaamheden Noord-Zuidlijn Amsterdam-
Zuid. Diverse maatregelen worden definitief.

	 •	 Verkeersbesluit instellen parkeerverbod aan de oostzijde Antonio Vivaldistraat tussen 
de Barbara Strozzilaan en de Domenico Scarlattilaan Amsterdam-Zuid.

	 •	 Verkeersbesluit het instellen van een parkeerverbod zone in de Tommaso 
Albinonistraat tussen de De Boelelaan en de Barbara Strozzilaan Amsterdam-Zuid.

Voor deze besluiten van de bestuurscommissie geldt: Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken na de publicatiedatum van dit besluit t te geschieden bij het DB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Werken in de openbare ruimte

	 •	 Strawinskylaan 3051, 1077 ZX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 28 november 2014 tot en met 30 januari 2015, verzonden d.d. 28 
november 2014. Dossiernummer: 43-982403.

De vergunning ligt vanaf 8 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij ons 
informatiecentrum op President Kennedylaan 923.Bent u het niet eens met dit besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. 
Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Hinder in de openbare ruimte

	 •	 Strawinskylaan 3351, 1077 ZX: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 27 november 2014 tot en met 30 november 2014, verzonden d.d. 27 
november 2014. Dossiernummer 61-984135.

De vergunning ligt vanaf 8 december 2014 zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op 
de   President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam. 

15 december Poetry & Music17.00-20.00 in De Nieuwe Poort

t/m 11 januari 2015 is in de Thomaskerk tentoonstelling en op zondag 11 
januari rondleiding door curator Julia Geerlings. Hoc est corpus (hocus 
pocus)
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16 december lunchconcert 12:30 uur Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Met het Ensemble Lumaka, met Sabine Wüthrich, sopraan, Jana Machalett, fluit en Miriam 
Overlach, harp.

6 januari 2015 lunchconcert om 12:30 uur  met het Neva Ensemble

15-18 december Kerstmarkt met zingende Kerstboom Claude Debussylaan 
2-8, Mahlerplein

Op de markt voor de deur van De Nieuwe Poort vind je alle dagen traditionele en duurzame 
food- en non food-producten, maar je kunt er ook heerlijke hapjes kopen voor bij het 
kerstdiner zoals kaasjes en worstjes. Je kunt rekenen op zeepkistconferences, kerstverhalen bij 
de vuurkorf, poëzie, live muziek en Christmas Carols. En…….De Zingende Kerstboom!

Wandelingen 2015 in  Beatrixpark

an de Artsenijhof, met elke maand een ander programma. Er staan maar liefst 250 soorten 
medicinale planten en in deze maanden zijn ze op hun best. Waar worden of werden ze voor 
gebruikt, hoe herken je ze, waar komen ze vandaan, welke stoffen zitten er in en wanneer 
worden ze geoogst? Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag van 14.00 tot 
15.30 uur, steeds op de eerste zondag van de maand. Dat zijn de volgende data: 3 mei, 7 juni, 
5 juli, 2 augustus, 6 september, vertrek: parkingang Diepenbrockstraat, t/o de Herman 
Heijermansweg. In de Artsenijhof zijn honden, ook aangelijnd, niet toegestaan. Deelname: 
Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behoudens voor groepen. Kosten: 
een vrijwillige bijdrage voor het IVN. Info: Henk Wolters 020-6644506, 
henk.snezana@@upcmail.nl

weekbericht 49
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VU en VUmc bouwen voort aan VU Campus in Kenniskwartier in Zuidas

Aan de westkant van Zuidas vordert de bouw van het Kenniskwartier gestaag. Daar bouwen 
de VU en het VUmc aan een moderne stadscampus voor onderwijs, onderzoek en 
academische patiëntenzorg. Hoog tijd om de stand van zaken door te nemen met de betrokken 
leiders van deze nieuwbouw

Gesprek met Josja van der Veer, directeur facilitaire campusorganisatie van de Vrije 
Universiteit en Fokke Rakers, directeur projectbureau huisvesting VUmc. Lees hier het hele 
artikel.
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Werkzaamheden S109 uitgesteld

In het kader van de bereikbaarheid van de Zuidas is het noodzakelijk om de afrit S109 op de 
A10 te verbreden. Deze werkzaamheden stonden ingepland voor maandag 1-8 december maar 
ze zijn uitgesteld.

Op 25 november 2014 vond in WTC Amsterdam het symposium Slim Reizen 2014 –> 2040 
plaats. Een symposium voor bedrijven in Zuidas, georganiseerd door bedrijven in Zuidas.

Een belangrijke constatering was dat er alternatieven voor het gebruik van de auto tijdens de 
spits moeten komen, omdat er gewoonweg geen plaats is voor meer auto’s en wegen op 
Zuidas. Werkgevers kunnen hier een rol in spelen door hun arbeidsvoorwaarden aan te passen 
en bijvoorbeeld flexilease, autodelen en fietspakketten op te nemen in de arbeidsvoorwaarden 
als alternatief voor de gebruikelijke leaseauto. Ook kunnen zij de mogelijkheid tot 
thuiswerken optimaliseren. Uiteindelijk kan de werkgever hier geld mee besparen. ABN Amro 
laat zien wat voor maatregelen zij hebben getroffen, met name: elektrische leaseauto’s, fiscaal 
voordeel voor fietsers, gebruik OV stimuleren en een streng parkeerbeleid in combinatie met 
het verstrekken van treinkaartjes voor vervoer tussen de twee vestigingen op Zuidas en 
Amsterdam Zuid Oost. Over de voordrachten van de sprekers vindt u hier meer. 

TEDxAmsterdam: Een groene verdedigingslinie rond de stad

De linie raakt ook Zuidas want de lijn loopt langs Zorgvlied en daar start binnenkort de 
aanleg van een speciale strook groen.

Aanbestedingsprocedure hoofdbouwcontract ZuidasDok

De projectorganisatie verwacht tot het einde van dit jaar nodig te hebben voor het afronden 
van het aanbestedingsdossier. Vervolgens zullen de aankondiging en het selectiedocument op 
tendernet worden geplaatst. In februari/maart 2015 kunnen geïnteresseerde partijen zich 
aanmelden voor deelname aan de dialoog. Alle partijen die geschikt zijn en waarop geen 
uitsluitingsgronden van toepassing zijn, worden uitgenodigd voor deelname aan de eerste fase 
van de dialoog. Naar verwachting zal de selectie in maart/april 2015 plaatsvinden en worden 
de geschikte gegadigden in maart uitgenodigd voor deelname aan de eerste dialoogfase.

Noord/Zuidlijn en station Zuid

In de pers verschenen berichten over het enkelspoor aanlanden van de Noord/Zuid op station 
Zuid. Na reacties van medewerkers van de dienst Metro werd het onderwerp in een ander 
perspectief gezet. Vanuit de hoek van vervoersbelangen van reizigers wijst men naar de 
beslissingen die in het verleden zijn genomen en wat de consequenties zijn als een en ander 
gewijzigd zou worden, namelijk nog minder budget voor het overige vervoer in Amsterdam.

Het Parool kopte ‘Ouderen Buitenveldert en Geuzenveld geïsoleerd door nieuwe buslijnen’
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In het artikel van 1 december 2014 schrijft Het Parool het volgende:“Het rechttrekken van 
kronkellijnen van het GVB levert voor grote groepen passagiers snellere bussen en trams op, 
maar leidt ook tot verschraling van het openbaar vervoer voor ouderen en mensen die slecht 
ter been zijn.

De nieuwe dienstregeling gaat in over twee weken, zondag 14 december. In de dienstregeling 
is te zien dat het GVB steeds meer werk maakt van het schrappen van onrendabele 'lussen' 
door buurten. Dat speelt behalve in Buitenveldert ook in Geuzenveld, waar bus 21 vanaf half 
december vier haltes overslaat in het buurtje De Eendracht. Bewoners, bedrijven en 
organisaties zijn zonder enig effect te hoop gelopen tegen deze aanpassing.

Weggeman zegt het onbegrijpelijk te vinden dat minder mobiele mensen straks op het 
aanvullende openbaar vervoer zijn aangewezen. 'We willen juist dat mensen zo lang mogelijk 
op zichzelf blijven wonen en gebruik blijven maken van het reguliere ov.' Adviezen van de 
Reizigersbelangenraad om de 'ommetjes' van bus 21 en 62 niet te schrappen, werden 
genegeerd, zegt voorzitter Chris Vonk. 'Het rechttrekken van lijnen heeft de toekomst, maar in 
deze gevallen wordt het openbaar vervoer in Amsterdam wel erg schraal.'”

BPZ ziet een ander probleem dat veel groter is namelijk de opheffing van haltes. De reactie 
leest u hier.

Bouw Ravel Residence vordert gestaag
Open huis: 13 december van 11.00 tot 15.00 uur en 22 december van 14.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens deze open huizen dagen kun belangstellenden een kijkje komen nemen in de 
modelwoning op de bouwlocatie van Ravel Residence. Het Student Experience team staat 
klaar om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken. En vanuit de modelwoning 
kun je de vorderingen van de bouw aanschouwen. Hoek de Boelelaan en de Antonio 
Vivaldistraat.

Weg- en spoorwerkzaamheden
Gewijzigde verkeerssituatie Amstelveenseweg en Beethovenstraat bij viaducten A10 in de 
periode t/m medio februari 2015. Vanwege de realisatie van nieuwe spoorwegviaducten voor 
een betere verbinding tussen Schiphol en Duivendrecht is de verkeerssituatie ter hoogte van 
de viaducten A10 in beide straten gewijzigd zie de Informatiebrief OVSAAL.

Werkzaamheden nabij Amstelveenseweg
In de nachten van 5, 6, 7 en 8 december en overdag van 8 tot en met 12 december worden er 
bij het spoorviaduct op de Amstelveenseweg damwanden getrild. Om dit veilig te kunnen 
doen is op de A10 een rijstrook richting Amstelveen/Utrecht afgesloten.

Werkzaamheden Beethovenstraat

Donderdag 4 december worden voor het nieuwe spoorviaduct in de Beethovenstraat liggers 
geplaatst. Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden langs de westzijde doorrijden.

En: tussen maandag 8 en vrijdag 19 december worden de rijbaan en het fietspad verlegd. 
Vanaf 19 december kan het autoverkeer in twee richtingen (één rijstrook per richting) over de 
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oostzijde rijden. Fietsers en voetgangers kunnen zowel langs de west- als aan de oostzijde van 
de Beethovenstraat. Maandag 5 januari 2015 starten we met de bouw van het nieuwe 
spoorviaduct aan de westzijde. Gelijktijdig wordt er aan de oostzijde vanaf werkbordessen 
boven de weg aan het dek gewerkt. Lees meer over de werkzaamheden op 

9 december vergadering Regioraad, 18:30-23:00, Raadszaal Stadhuis. Bespreking van o.a. 
trammaterieel en het laatste agenda punt is ZuidasDok.

10 december vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 15:45 
uur-17.30 uur en van 19.00 uur tot 22.30 uur, locatie: De Rooszaal, 0239

In het avonddeel onder RO agendapunt 18- over Zuidas, 19 financieel perspectief Zuidas en 
20 vaststellen bestemmingsplan Beethoven eerste fase en 21 vaststellen bestemmingsplan 
Amsterdam RAI en 22 vaststellen uitvoeringsbesluit Amsterdam RAI.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid     
Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel 14 020
Verleende Ontheffing Werktijden
	 •	 Amstelveenseweg (kruising met A10)- OV-SAAL, kunstwerk 13, het oprichten 
van een spoorviaduct over de Amstel en het gedeeltelijk slopen van het bestaande 
remmingwerk in de Amstel.

Ontheffing betreft: Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de reguliere werktijden en 
produceren van bouwlawaai in de periode van 28 november 2014, 19:00 uur t/m 2 februari 
2015, 7:00 uur.

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure

	 •	 Parnassusweg 220A – 1275257, tijdelijk oprichten 2 gebouwen met 
parkeervoorzieningen, met bestemming daarvan tot rechtbank voor een periode van 5 
jaar.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 december 2014 
gedurende zes weken ter inzage bij Stadsdeel Centrum, Amstel 1, Amsterdam. 
Belanghebbenden kunnen beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop een 
beschikking ter inzage wordt gelegd, Het beroepschrift kan worden ingediend bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Melding ingevolge art. 8.41 wet milieubeheer
	 •	 Strawinskylaan 3001 – 016126, oprichting parkeergarage (13-11-2014)

Iedere eerste donderdagavond van de maand wordt De Nieuwe Poort 
opgeluisterd met jazz

4 december treedt Patrick Verheij met de band van Loran Witteveen voor ons op. Hij speelt 
voor ons een combinatie van Sinatra Jazz en Ryth'm 'n Blues. Patrick Verheij is tekstschrijver 
en vertolker van het Nederlandse lied.
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Van 7 november 2014 t/m 11 januari 2015 is in de Thomaskerk een tentoonstelling te zien 
met nieuw werk dat reageert op zowel de rituelen in de kerkdienst als het gebouw zelf.Op 
zondag 7 december rondleiding door curator Julia Geerlings en predikant Evert Jan de 
Wijer na de dienst Op zondag 11 januari zal curator Julia Geerlings en – onder voorbehoud – 
één van de kunstenaars na de dienst iets over het getoonde werk vertellen.Hoc est corpus 
(hocus pocus).

12 december Natuur&Milieuborrel

De borrel is in Old School podium v 16 december van 16-19.30 uur. Adres is 
Gaasterlandstraat 3-5, 1079 RH Amsterdam. Graag vooraf aanmelden bij iemand van 
Natuur&Milieuteam Zuid.

Lunchconcert 16 december lunchconcert 12:30 uur Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36

Het Ensemble Lumaka, met Sabine Wüthrich, sopraan, Jana Machalett, fluit en Miriam 
Overlach, harp.

15-18 december Kerstmarkt met zingende Kerstboom Claude Debussylaan 
2-8, Mahlerplein
Op de markt voor de deur van De Nieuwe Poort vind je alle dagen traditionele en duurzame 
food- en non food-producten, maar je kunt er ook heerlijke hapjes kopen voor bij het 
kerstdiner zoals kaasjes en worstjes. Je kunt rekenen op zeepkistconferences, kerstverhalen bij 
de vuurkorf, poëzie en live muziek, toneel en Christmas Carols. En…….De Zingende 
Kerstboom.
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5 en 9 december spreekuur DB Zuid, Paul Slettenhaar in het huis van de 
wijk
Altijd al eens met een stadsdeelbestuurder willen praten? Dit is uw kans. De leden van het 
dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid houden regelmatig een spreekuur in de wijk.

Iedereen kan dan zonder afspraak langskomen. U kunt zaken bespreken die voor u belangrijk 
zijn en waar het stadsdeel ‘over gaat’, zoals stadsdeelbeleid en keuzes die het bestuur maakt. 
U kunt niet langskomen om bijvoorbeeld een vergunning of paspoort aan te vragen. Komt u 
ook langs?

Nature en Milieu Magazine is uit
Met een artikel over de verstening van de Pr. Irenebuurt, aandacht voor Recyclen als 
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energiebesparing en met plekken van de boekenruilkast waaronder de Beethovenstraat. lees 
het magazine hier.

Zuidas in beeld
Gisteren op de NCRV in Altijd wat, een interview met Ewald Engelen, hoogleraar financiële 
geografie aan de UvA.De Zuidas kwam op verschillendew manieren in beeld.

Kindercampus Zuidas
Onder toeziend oog van de kinderen knipten Simone Kukenheim (wethouder onderwijs 
gemeente Amsterdam) en Sebastiaan Capel (voorzitter stadsdeel Zuid) het lint door voor de 
opening van het gloednieuwe Kindercampus Zuidas. Het aantal kinderen wonend in Zuidas 
neemt toe en zo ook de vraag naar onderwijs.

3 december, wereldgehandicaptendag, bekendmaking winnaars Business 
Walk of Fame op Zuidas
Dan maken Burgemeester van Amsterdam,  Eberhard van der Laan, Klaas de Boer, directeur 
Dienst Zuidas en Lucille Werner de winnaars van de Business Walk of Fame bekend. De 
Business Walk of Fame is een promenade, in het hart van Zuidas  en bestaat uit tegels met 
daarin sterren voor bedrijven die zich inzetten voor een toegankelijke arbeidsmarkt. De 
Lucille Werner Foundation, initiatiefnemer, is vereerd dat de sterren tegel ontworpen is door 
de Amsterdamse kunstenaar Henk Schiffmacher.

Vergadering raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, 3 december 
2014, 9:00 uur-12.30 uur en zo nodig vanaf 19.30 uur, Locatie: De Rooszaal 
0239, Stadhuis

Agendapunt 15, Harmoniseren en verhogen vergunning tarieven (conform coalitieakkoord) 
Nr. BD2014-011639 met advies van bestuurscommissie Zuid. Agendapunt 20, Bespreking 
vragen over vervoersprognoses Noord-Zuidlijn en Amstelveenlijn Nr. BD2014-012421, van 
raadslid Vink van D66.

9 december vergadering Regioraad, 18:30-23:00, Raadszaal Stadhuis 
Amsterdam

Bespreking van o.a. trammaterieel en het laatste agendapunt is ZuidasDok. Hier leest u de 
agenda.

P 15 aan Beethovenstraat op 2 december beperkt beschikbaar
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Op 2 december is er beperkte parkeerruimte op het parkeerterrein P15, aan de Boelelaan. 
Dit in verband met een evenement van een bedrijf aan de Vivaldistraat. Houdt u rekening met 
beperkte beschikbaarheid.

Geen treinen van en naar Schiphol 6 en 7 december

ProRail vernieuwt de sporen rond Schiphol. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, 
rijden er weinig of geen treinen tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk.

Werk aan de A10- afrit S109 afgesloten 1- 8 december

In het kader van de bereikbaarheid van Zuidas is het noodzakelijk om de afrit S109 van de 
A10 te verbreden. De linker rijstrook wordt verlengd. In de avond- en nacht van 1 – 8 
december wordt er gewerkt aan de afrit. Maandag 1 tot en met donderdag 4 december is de 
afrit ’s nachts van 23.00 uur – 5.00 uur in z’n geheel afgesloten. Tijdens het weekend van 
vrijdag 5 december vanaf 23.00 uur tot maandag 8 december om 5.00 uur is de afrit zowel 
overdag als ’s nachts afgesloten. Omleiding Verkeer wordt omgeleid via de Utrechtsebrug en 
de President Kennedylaan. Verkeer dat de vooraankondiging op de A10 heeft gemist kan 
doorrijden naar de S108 (Amstelveenseweg) en kan daar keren en via de A10 terugrijden naar 
de S109 om daar z’n weg te vervolgen.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel 14 020

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Europaboulevard, 1078 RV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 15 november 2014 tot en met 1 juli 2016, verzonden d.d. 14 november 
2014. Dossiernummer: 43-980187.

	 •	 Strawinskylaan 3019, 1077 ZX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 16 december 2014 tot en met 31 januari 2015, verzonden d.d. 18 
november 2014. Dossiernummer 43-940699.

De vergunningen liggen vanaf 24 november 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling 
Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf
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	 •	 Strawinskylaan 77, 1077 XW: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras. Dossiernummer 16-981310.

De aanvraag ligt vanaf 24 november 2014 gedurende twee weken bij het informatiecentrum 
op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze 
met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze 
kunt u sturen aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

	 •	 Amstelpark 2, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
met terras, verzonden d.d. 13 november 2014. Dossiernummer 16-958002.

De vergunning ligt vanaf 24 november 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Als 
datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift 
naar: De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202, 1000 
AE Amsterdam.

27 – 30 november tentoonstelling 'Attraction' van 12-18 uur in de 
KunstKapel, Pr. Irenestraat 19       

Tijdens het Amsterdam Art Weekend van 27-30 november kunt u het werk van beeldend 
kunstenaar Caspar Berger bekijken in de Kunstkapel aan de Prinses Irenestraat. Beeldhouwer 
Caspar Berger (1965) studeerde aan de AKI Academie voor Beeldende Kunst & Vormgeving 
in Enschede en aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Eén van zijn grootste 
inspiratiebronnen is de Italiaanse Hoog-Renaissance. Berger maakte bij zijn Skeleton-project 
gebruik van de nieuwste technologieën om het onzichtbare bloot te leggen.

Tentoonstelling Hoc est corpus (hocus pocus), Thomaskerk, Pr. Irenestraat 
36

Van 7 november 2014 t/m 11 januari 2015 is er in de Thomaskerk een tentoonstelling te zien 
met nieuw werk dat reageert op de ruimte en de rituelen.

28 november, volg TEDx op groot scherm in de Nieuwe Poort

Op die dag vindt de TEDx Amsterdam plaats in de Stadsschouwburg. Van 9.00 tot 19.00 uur 
kun je via een livestream op een groot scherm meekijken in De Nieuwe Poort. De Nieuwe 
Poort Claude Debussylaan 2-8.

2 december,12:30 uur, lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
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Matilde Loureiro, viool Vadim Parra Trouchina, piano spelen werken van Schubert en Bartok.

15-18 december Kerstmarkt met zingende Kerstboom Claude Debussylaan 
2-8, Mahlerplein

Op de markt voor de deur van De Nieuwe Poort vind je alle dagen traditionele en duurzame 
food- en non food-producten, maar je kunt er ook heerlijke hapjes kopen voor bij het 
kerstdiner zoals kaasjes en worstjes. Je kunt rekenen op zeepkistconferences, kerstverhalen bij 
de vuurkorf, poëzie en live muziek, toneel en Christmas Carols. En…….De Zingende 
Kerstboom!
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In 2018 nieuwe voetbalvelden AFC
Het Parool berichtte vorige week dat Amateurvoetbalvereniging AFC over vier jaar vijf 
kunstgrasvelden en een nieuw clubhuis krijgt op sportpark Goed Genoeg aan de Zuidas. In de 
zomer van 2015 In de zomer zal de bouw worden voorbereid. Dan zullen stapsgewijs de 
velden worden verlegd. De planning is dat het gehele complex in 2018 klaar is.

Deloitte  betrekt The Edge

Eind 2010 werd begonnen aan de bouw van ‘The Edge’, het nieuwe onderkomen van 
Deloitte. Per vandaag kan het eindelijk betreden worden door het accountants- en 
adviesbureau. Het nieuwe kantoor van Deloitte is ontwikkeld door het Rotterdamse OVG en 
wordt de komende 10 jaar door Deloitte gehuurd, samen met advocatenkantoor AKD. Het 
gebouw aan de Zuidas is ontworpen door de architecten Lee Polisano en Ron Bakker van 
PLP Architecture uit Londen, en het interieur is van de hand van Fokkema & Partners uit 
Delft. Het kantoor heeft een omvang van 40.000 m2, waarvan 35.300 m2 als 
kantooroppervlakte te gebruiken is. De werkvloeren zijn gesitueerd rondom het atrium van 15 
verdiepingen hoog, aldus consultancy.nl.

Zwaan II aan Gustav Mahlerlaan

Zuidas wordt steeds meer een echte stad. Een plek waar hard gewerkt wordt, maar ook 
gewoond en gerecreëerd. En daar horen ook voorzieningen bij. Twee horecagelegenheden 
hebben inmiddels hun tweede vestiging in Zuidas geopend; Caffe Belmondo en Eetwinkel de 
Zwaan hebben de oversteek gemaakt naar de andere kant van Zuidas, aldus dienst Zuidas op 
haar website.
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Presentatie Waterberging

U vindt hier het verslag plus de presentatie van 4 november georganiseerd door dienst Zuidas.

 

Nieuws uit B&W 19 november

Verkeer en Vervoer :”Het college stemt in met de verdere uitwerking van de Startnotitie Kader 
Fietsparkeren  Amsterdam. Deze startnotitie is voortgekomen uit verschillende gesprekken 
met stadsdelen en partijen als Prorail en NS en moet leiden tot een Kader Fietsparkeren dat in 
het 1e kwartaal van 2015 vastgesteld wordt of vrijgegeven wordt voor inspraak. Voor iedereen 
die zich binnen Amsterdam bezighoudt met fietsparkeren wordt het Kader Fietsparkeren een 
leidraad. Aanleiding voor het Kader Fietsparkeren zijn de bestuurlijke hervorming van 19 
maart 2014 en het rapport van de Rekenkamer over handhaving. Daarnaast is de bedoeling om 
sneller vooruitgang te boeken bij de oplossingen voor het fietsparkeren. In de startnotitie zijn 
ook voorstellen meegenomen die het vorige college heeft gedaan naar aanleiding van het 
initiatiefvoorstel 'Actieplan fietsparkeren' van raadslid Toonk. Een aantal voorstellen in de 
startnotitie die verder uitgewerkt worden zijn uitbreiding van het Fietspuntconcept voor 
inpandige stallingen, minder ongebruikte fietsen in de rekken en voorstellen voor betere 
benutting van de bestaande capaciteit om fietsen te parkeren. De startnotitie is ter bespreking 
in raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 3 december 2014”

9 december vergadering Regioraad, 18:30-23:00, Raadszaal Stadhuis 
Amsterdam

P 15 aan Beethovenstraat op 2 december beperkt beschikbaar

Op 2 december is er beperkte parkeerruimte op het parkeerterrein P15, aan de Boelelaan. Dit 
in verband met een evenement van een bedrijf aan de Vivaldistraat. Houdt u rekening met 
beperkte beschikbaarheid.

 

 Geen treinen van en naar Schiphol zaterdag 22 en zondag 23 november en 
6 en 7 december

ProRail vernieuwt de sporen rond Schiphol. In de nacht van vrijdag 21 op 22 november vanaf 
02.00 uur t/m maandagochtend 24 november 05.00 uur worden er op verschillende locaties tal 
van werkzaamheden uitgevoerd.  Er worden onder andere damwanden, liggers van de fly-over 
en bovenleidingsportalen ten behoeve van een nieuw spoor aangebracht. Om de 
werkzaamheden uit te kunnen voeren, rijden er geen treinen tussen: * Schiphol en Amsterdam 
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Sloterdijk, * Schiphol en Duivendrecht/Diemen Zuid, * Schiphol en Amsterdam Bijlmer 
ArenA. Reist u op een van deze trajecten dan moet u rekening houden met omreizen, extra 
overstappen of reizen met de bus. Uw extra reistijd varieert van 15 tot 60 minuten.

Nachtelijke werkzaamheden spoorviaduct Europaboulevard

In de nachten van maandag 24 en dinsdag 25 november is de Europaboulevard gedeeltelijk 
afgesloten vanwege werkzaamheden voor de uitbreiding van het spoor meer info hier en hier.

 

 

A10- afrit S109 afgesloten

Dienst Zuidas meldt dat:"In het kader van de bereikbaarheid van Zuidas is het noodzakelijk 
om de afrit S109 van de A10 te verbreden. De linker rijstrook wordt verlengd. In de avond- en 
nacht van 1 – 8 december wordt er gewerkt aan de afrit. Maandag 1 tot en met donderdag 4 
december is de afrit ’s nachts van 23.00 uur – 5.00 uur in z’n geheel afgesloten. Tijdens het 
weekend van vrijdag 5 december vanaf 23.00 uur tot maandag 8 december om 5.00 uur is de 
afrit zowel overdag als ’s nachts afgesloten. Omleiding Verkeer wordt omgeleid via de 
Utrechtsebrug en de President Kennedylaan. Verkeer dat de vooraankondiging op de A10 
heeft gemist kan doorrijden naar de S108 (Amstelveenseweg) en kan daar keren en via de A10 
terugrijden naar de S109 om daar z’n weg te vervolgen."

Dienst Zuidas meldt: Werk aan de weg

Boelelaan: Vanaf maandag 17 november 7.00 uur t/m zondag 23 november 23.00 uur wordt 
aan het fiets-/voetpad op de Gustav Mahlerlaan gewerkt ter hoogte van de De Boelelaan t/m 
het Actagebouw. Omdat er ook op de hoek van de De Boelelaan/Gustav Mahlerlaan 
werkzaamheden zijn, is het noordelijke fiets- en voetpad op de De Boelelaan ter hoogte van 
VU/VUmc afgesloten.

Strawinskylaan: Vanaf dinsdag 28 oktober tot eind december vinden werkzaamheden plaats 
aan het fiets- en voetpad van de Strawinskylaan gelegen tussen de Minervalaan en de 
Parnassusweg. Fietsers, scooters en voetgangers worden omgeleid via de Prinses Irenestraat.

Kop Zuidas: De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de 
Rivierenbuurt tijdelijk afgesloten voor werk aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de 
openbare ruimte.

Boring
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Vanuit de Antonio Vivaldistraat wordt er onder de A10 door geboord richting het Beatrixpark. 
Dit is nodig om kabels en leidingen te verleggen voor het project Zuidasdok. De 
werkzaamheden duren ca. een jaar. Het verkeer ondervindt geen hinder.

 

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid      

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020
Aanvraag omgevingsvergunning
	 •	 Europaboulevard 19 (kavel F, kop Zuidas) – 1525945, oprichten 
appartementen en horecafunctie (07-11-2014);

De aanvraag ligt nog niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunning
	 •	 Fred. Roeskestraat – 1499643, kappen 61 bomen (12-11-2014);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken bij het college van B&W van 
Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 
202, 1000 AE Amsterdam.

 Aanvraag evenementenvergunning
	 •	 Strawinskylaan 143, 1077 XX: voor het houden van een evenement 
“Zomerfeest 2015” van 26 juni 2014 op 27 juni 2014 van 17:00 uur tot 01:00 uur. 
Dossiernummer 32-980021.

De aanvraag ligt vanaf 17 november 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u 
uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. En sturen aan het AB van de bestuurscommissie 
van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Tentoonstelling Hoc est corpus (hocus pocus), Thomaskerk, Pr. Irenestraat 
36

Van 7 november 2014 t/m 11 januari 2015 is er in de Thomaskerk een tentoonstelling te zien 
met nieuw werk dat reageert op de ruimte en de rituelen.

21 november, 20.00-0.00 de Nacht van de Bijbel

Een avond waarin Evert Jan de Wijer (predikant van de Thomaskerk) en Wilfred Scholten 
(NCRV journalist) die over de Bijbel in gesprek gaan met bijzondere gasten: Ester Voet, 
Sybrand van Haersma Buma, Andries Knevel en Yassin Elforkani! Wat betekent de Bijbel in 
de huidige tijd? De gasten reageren ieder op een Bijbeltekst vanuit hun eigen biografie. Welk 
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verhaal raakt hen en waarom? Vooraf reserveren. Toegang niet gratis. Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36.

27 – 30 november tentoonstelling 'Attraction' van 12-18 uur in de 
KunstKapel, Pr. Irenestraat 19       

Tijdens het Amsterdam Art Weekend van 27 tot 30 november kunt u het werk van beeldend 
kunstenaar Caspar Berger bekijken in de Kunstkapel aan de Prinses Irenestraat. Beeldhouwer 
Caspar Berger (1965) studeerde aan de AKI Academie voor Beeldende Kunst & Vormgeving 
in Enschede en aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Eén van zijn grootste 
inspiratiebronnen is de Italiaanse Hoog-Renaissance. Berger maakte bij zijn Skeleton-project 
gebruik van de nieuwste technologieën om het onzichtbare bloot te leggen.

28 november TEDx op groot scherm in de Nieuwe Poort

Op die dag vindt de TEDx Amsterdam plaats in de Stadsschouwburg. Van 9.00 tot 19.00 uur 
kun je via een livestream op een groot scherm meekijken in De Nieuwe Poort Claude 
Debussylaan 2-8.

15-18 december Kerstmarkt met zingende Kerstboom Claude Debussylaan 
2-8, Mahlerplein
Op de markt voor de deur van De Nieuwe Poort vind je alle dagen traditionele en duurzame 
food- en non food-producten, maar je kunt er ook heerlijke hapjes kopen voor bij het 
kerstdiner zoals kaasjes en worstjes. Je kunt rekenen op zeepkistconferences, kerstverhalen bij 
de vuurkorf, poëzie en live muziek, toneel en Christmas Carols. En…….De Zingende 
Kerstboom!

Weekbericht 46

18 november 2014

Grote opkomst bij thema-avond BPZ & commissie RO van het WOCB 
over Waar gaat het heen met lijn 51 en 5
Het was een zeer drukbezochte informatieavond waarbij duidelijk werd dat lijn 5 blijft rijden 
tussen het Binnenhof Amstelveen en het Centraalstation. Lijn 51 rijdt van Westwijk naar 
Station Zuid waar reizigers kunnen overstappen voor aansluitend vervoer naar het 
Amstelstation. Punten van aandacht waren haltes, veiligheid en snelheid en uiteraard de 
kosten.

Vertegenwoordigers van de Stadsregio gaven een toelichting en beantwoorden vragen. De 
presentatie verliep niet zonder enige commotie want aanwezigen ontvingen de plannen 
bepaald niet met enthousiame. Want ook de huidige aangepaste route van buslijn 62 bleef op 
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de achtergrond spelen. Men mist in Buitenveldert ook nog eens een goede oost-west OV-
verbinding en natuurlijk in de toekomst de halte A.J. Ernstraat-Buitenveldertselaan. Niettemin 
haalden de sprekers ook ideeën en suggesties op. De ingeleverde suggesties worden 
geïnventariseerd en begin 2015 wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd waarop de 
Stadsregio deze suggesties in breder verband wil bespreken.

Op onze website vindt u de ppp van 6 nov ember 2014 en een link naar het document 
Voorkeursvariant Amstelveenlijn maart 2013.

De toekomst van de Stadsregio Amsterdam
De Tweede Kamer heeft op 3 juli 2014 een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt 
voor gemeenten en provincies in de regio Amsterdam om op het terrein van Verkeer & 
Vervoer samen te werken in een Vervoerregio. De besluitvorming in de Eerste Kamer volgt dit 
najaar. 1 januari 2015 is de beoogde inwerkingtreding van de wet.

Nieuws uit DB van de Stadsregio 30 oktober
Metro en trammaterieel : Het dagelijks bestuur neemt kennis van het proces rond het bepalen 
van de behoefte aan metro- en trammaterieel voor het Amsterdamse openbaar vervoer.

De voorlopige minimale bestelgrootte is 37 15G trams (tweerichting voertuigen van 30 meter 
lang) voor de Amstelveenlijn, zowel voor lijn 5 als voor de verbinding tussen Amsterdam 
Zuid en Westwijk.

Trammaterieel 15 G : Het dagelijks bestuur neemt kennis van het document ‘Strategische 
uitgangspunten trammaterieel 15 G’ en agendeert dit onderwerp voor de regioraad van 9 
december.

Tarieven openbaar vervoer 2015 : Het dagelijks bestuur heeft de tarieven vastgesteld voor het 
openbaar vervoer in 2015. Het basistarief voor een reis wordt 88 cent voor vol tarief en 58 
cent voor kinderen en 65 plussers. Het kilometertarief voor het reizen op saldo met de OV-
chipkaart voor de concessies Amsterdam en Waterland wordt 15,1 cent, voor de concessie 
Zaanstreek 14,1 cent en voor de concessie Amstelland-Meerlanden 14,0 cent.bDe uur-kaarten 
in Amsterdam gaan € 2,90 kosten, de prijs van dagkaarten en die van kaartjes in de bus in 
Waterland, Zaanstreek en Amstelland Meerlanden wordt in 2015 niet verhoogd. Lees hier de 
volledige tekst.

9 december vergadering Regioraad, 18:30-23:00, Raadszaal Stadhuis 
Amsterdam
De agenda is nog niet digitaal beschikbaar.

Resultaat symposium Fietsambitie op de Zuidas: Meer ruimte voor de fiets 
op de Zuidas
“Er moet op de Zuidas meer aandacht komen voor de fietser. De fiets staat symbool voor de 
jonge kenniswerker, het verbetert de concurrentiepositie van het internationale zakendistrict 
en betere fietsvoorzieningen zijn nodig voor de bereikbaarheid en levendigheid. Moeilijk? 
Dien een fietsproject in voor het MIRT. Deze en meer boodschappen klonken op het Zuidas-
symposium van de Fietsersbond Amsterdam, op 30 oktober. Stedenbouwkundige Ton Schaap 
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voor de gemeente Amsterdam is ervan overtuigd dat er meer aandacht voor de fiets moet 
komen op de Zuidas. De komende decennia wordt er fors gebouwd en verbouwd op de 
Zuidas: woontorens met appartementen, 10.000 nieuwe woningen, nieuwe kantoren, de 
uitbreiding van het station en extra rijstroken op de A10. Schaap: ‘We zitten nu in een proces 
van verdichting en groei. Het zal hier steeds meer gaan lijken op de gewone stad, met gewone 
Amsterdamse straten.’”

Ruimte voor Watr
Op 4 november was er bij dienst Zuidas een bijeenkomst waar  verschillende deskundigen van 
Waternet en dienst Zuidas een uitleg gaven over hoe kelders en P-garages worden 
drooggehouden, hoe de waterbergingsboekhouding er uit ziet en hoe de grondwaterstand, (zie 
de peilbuizen in Zuidas e.o.. op https://maps.waternet.nl/kaarten/peilbuizen.html)  nauwkeurig 
wordt bijgehouden. Het hele waterbeheersysteem van grondwaterregulering t/m 
hemelwaterafvoer vergt natuurlijk ook geregeld onderhoud van de riolering, de duikers, 
pompstation en onderhoud aan sloten en watergangen.

Er werd veel informatie verstrekt en gesproken over de prioriteit van o.a. waterberging boven 
behoud van een enkele boom. En voorlopig staat de Pr. Irenegracht niet op de planning. Later 
volgt het verslag op onze website.

Nieuwe bewegwijzering in goud

Zuidas heeft nieuwe bewegwijzering voor voetgangers en fietsers. Dankzij de herkenbare 
zwarte wegwijzers met gouden letters zijn belangrijke bestemmingen in en rond Zuidas 
makkelijker te vinden.

 

Enquête: Hoe reist u (als werknemer/-gever) naar Zuidas?

Hoe reist u naar Zuidas? Met de fiets, de auto of het openbaar vervoer? En waarom reist u zo? 
Vul het mobiliteitsonderzoek 2014 in en help mee Zuidas nu en in de toekomst bereikbaar te 
houden vul hier de enquête in.

De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas (met als trekker ABN-Amro) houdt jaarlijks een online 
enquêteonderzoek onder alle werkgevers en -nemers aan de Zuidas om woon-
werkbewegingen in kaart te brengen. Met uw hulp schetsen we een beeld van de 
mobiliteitssituatie in de Zuidas.

Groene gevel RAI

http://www.amsterdam.nl/zuidas/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/
https://maps.waternet.nl/kaarten/peilbuizen.html
https://maps.waternet.nl/kaarten/peilbuizen.html
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/11november/nieuwe/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/11november/nieuwe/
http://abnamro.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_2irw60WhIrEUTmR
http://abnamro.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_2irw60WhIrEUTmR
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/11november/mobiliteitsonderzoek/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/11november/mobiliteitsonderzoek/


“Amsterdam RAI werkt hard aan haar nieuwe multifunctionele gebouw Amtrium. De bouw is 
begin dit jaar gestart en sinds half oktober is het gebouw water- en winddicht. Duurzaam 
Gebouwd nam een kijkje. Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe aanbouw van 
Amsterdam RAI begin mei 2015 klaar. Duurzaamheid staat hierbij voorop en het streven is 
BREEAM-NL Excellent. “Ons doel is om de duurzaamste evenementenorganisator van 
Europa te zijn”, legt Wilco van den Born, projectmanager Bouw & Techniek bij Amsterdam 
RAI, uit. “We zijn het daarom aan onze stand verplicht om te gaan voor dat 
duurzaamheidscertificaat.”” Lees hier het hele artikel van Tom van Dorsten op 
duurzaamgebouwd.nl. 

Geen treinen van en naar Schiphol zaterdag 22 en zondag 23 november en 6 
en 7 december

ProRail vernieuwt de sporen rond Schiphol. In de nacht van vrijdag 21 op 22 november vanaf 
02.00 uur t/m maandagochtend 24 november 05.00 uur worden er door ProRail op 
verschillende locaties tal van werkzaamheden op het spoor uitgevoerd.  Zo worden er onder 
andere damwanden, liggers van de fly-over en bovenleidingsportalen ten behoeve van een 
nieuw spoor aangebracht. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, rijden er  geen treinen 
tussen: * Schiphol en Amsterdam Sloterdijk, * Schiphol en Duivendrecht/Diemen Zuid, * 
Schiphol en Amsterdam Bijlmer ArenA. Reist u op een van deze trajecten dan moet u 
rekening houden met omreizen, extra overstappen of reizen met bus of metro. Uw extra 
reistijd varieert van 15 tot 60 minuten.

Werk aan de weg

Strawinskylaan

Vanaf dinsdag 28 oktober tot eind december vinden werkzaamheden plaats aan het fiets- en 
voetpad van de Strawinskylaan gelegen tussen de Minervalaan en de Parnassusweg. Fietsers, 
scooters en voetgangers worden omgeleid via de Prinses Irenestraat.

Kop Zuidas
De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk 
afgesloten voor werk aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de openbare ruimte. Lees 
hier meer:

Europaboulevard
Stadsdeel Zuid asfalteert de Europaboulevard. De weg is daarom afgesloten tussen de Van 
Nijenrodeweg en de Van Boshuizenstraat van maandag 10 t/m vrijdag 21 november. T/m 16 
november geldt de afsluiting alleen richting Europaplein, vanaf maandag 17 november in 
beide richtingen. Ook het busverkeer rijdt een aangepaste route. Informatie hierover leest u 
binnenkort op de site gvb.nl.                             

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid      

http://www.duurzaamgebouwd.nl/nieuws/20141104-amtrium-geeft-rai-een-groene-uitstraling?utm_source=Nieuwsbrief+5+november+2014&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbrief
http://www.duurzaamgebouwd.nl/nieuws/20141104-amtrium-geeft-rai-een-groene-uitstraling?utm_source=Nieuwsbrief+5+november+2014&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbrief
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/10oktober/omleiding-fiets/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/10oktober/omleiding-fiets/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/werk-uitvoering/kop-zuidas/werkzaamheden-kabels/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/werk-uitvoering/kop-zuidas/werkzaamheden-kabels/


Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Bekendmaking door B&WAmsterdam
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, tweede fase (locatie 
voormalige schoolwerktuinen), vaststelling bijbehorende hogere waarden Wet geluidhinder en 
besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken 
liggen ter inzage met ingang van 13 november 2014 op de volgende adressen: het 
Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam en het stadsdeelkantoor van 
stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Het bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.
0363.K1302BPGST-VG01. Een beroep dient binnen zes weken te worden gericht aan de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Nieuw ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
	 •	 Terrein Europaplein 24 – 1515791, kappen 10 bomen (30-10-2014);

	 •	 Zuidas, blok H3 – 1515035, oprichten woongebouw op ondergrondse parkeergarage
De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunningen
	 •	 Gustav Mahlerlaan, blok 11-12 Zuidas – 1385431, oprichten gebouw m.b.t. 
197 huurappartementen, commerciële voorzieningen en realiseren 150 parkeerplaatsen
(28-10-2014);

	 •	 Strawinskylaan 3001 – 1460335, wijzigen bestaande parkeergarage Atriumgebouw 
(27-10-2014);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken bij het college van B&W van 
Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 
202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte
	 •	 De Boelelaan 1111, 1081 HV: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 3 oktober 2014 tot en met 31 december 2017, verzonden d.d. 31 
oktober 2014. Dossiernummer 43-960791;

	 •	 Gustav Mahlerlaan 3002, 1081 LA: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 29 oktober 2014 tot en met 5 juni 2015, verzonden d.d. 5 
november 2014. Dossiernummer 43-974347;

De vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 10 november 2014 gedurende zes 
weken ter inzage bij het informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u 
het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling 
Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende Exploitatievergunning voor een horecabedrijf
	 •	 Gustav Mahlerlaan 24, 1082 MC: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 30 oktober 2014. Dossiernummer 
16-894137;
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Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf 30 oktober, bij het 
college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling 
Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

t/m november, Zone2source Amstelpark
t/m 29 november in de achterruimte van het Glazenhuis Im November ist es still, weil alle 
schlafen oder in Afrika sind van Carl Schröder.

Tentoonstelling Hoc est corpus (hocus pocus), Thomaskerk, Pr. Irenestraat 
36
Van 7 november 2014 t/m 11 januari 2015 is er in de Thomaskerk een tentoonstelling te zien 
met nieuw werk dat reageert op de ruimte en de rituelen.

18 november Lunchconcert, 12:30 uur Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Lulian Vecliuc, hobo en Hάkon Bjarnason, piano en zij spelen werken van o.a. Dorati en 
Ravel.

18 november 12.40 uur, meesterpreek door Croiset van Uchelen, de Nieuwe 
Poort, Cl.Debussylaan 2-8
Je geest verzetten tijdens de lunch? Kom dan op dinsdagmiddag naar De Nieuwe Poort voor 
De Meesterpreek in de lunchbreak. Drie keer per maand op dinsdagmiddag tussen 12.40 en 
13.00 uur, geeft een topvrouw of –man uit het bedrijfsleven een filosofische overweging op 
thema’s als concurrentie, leiderschap, verbinding en rechtvaardigheid. 18 november spreekt 
Arnold Croiset van Uchelen, bestuursvoorzitter en partner van Allen&Overy.

Bomenridder leerlijn! Start 27 november
In een viertal avonden leer je van alles over bomen in Amsterdam Zuid. . Verder organiseren 
we samen ook wandelingen en lezingen. Deze opleiding is bedoeld voor bewoners van 
Amsterdam Zuid want is gebaseerd op de bomenverordening 2012 Amsterdam Zuid. De 
eerste avond is 27 november van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur, in het Huis van de Wijk, MFC 
Binnenhof aan de A J. Ernststraat 112. Wel vooraf aanmelden.

weekbericht 45

5 november 2014

6 november Thema-avond BPZ & commissie RO van het WOCB over Waar 
gaat het heen met lijn 51 en 5, 19.30 – 21.30 uur, in het café Huis van de Wijk 
Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. Ernststraat 112
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Vertegenwoordigers van de Regioraad geven een toelichting en schetsen toekomstige 
vervoersmogelijkheden. Iedereen is van harte welkom.  

8 november wandeling Ring Zuid, Ontdek de Ring A10 tijdens Week van de Stad

Op zaterdag 8 november zal worden gelopen vanaf Old School tot aan ‘Het Bosch’, Jollenpad 
10, onder leiding van deelnemers van de Failed Architecture workshop die in aanloop naar de 
Week van de Stad plaatsvond. Aansluitend kan de metro worden genomen vanaf 
Amstelveenseweg terug naar Old School (station RAI), alwaar om 18u de presentatie van de 
uitkomsten van de vierdaagse onderzoeksworkshop over de ring plaatsvindt. Deelnemers van 
de Ringvierdaagse krijgen de mogelijkheid om het boek Ring A10 van ARCAM voor slechts 
€10 te kopen (ipv €29,95).

Nieuwbouw Rechtbank
Dienst Zidas maakte op 13 oktober bekend dat er 5 partijen geselecteerd zijn voor deelname 
aan de dialoog over nieuwbouw voor de Rechtbank in Amsterdam. De Raad voor de 
Rechtspraak heeft besloten tot herhuisvesting van de rechtbank Amsterdam op de huidige 
locatie in Zuidas. De dialoog wordt gestart met de 5 om vervolgens in april 2015 op basis van 
een projectvisie te komen tot een selectie van 3.

Bebouwing kavels 9&10 en 11&12
Langs de De Boelelaan en de Gustav Mahlerlaan start de bouw van de kavels 9 en 10 in de 
week van 17 november en van de kavels 11en 12 begin 2015. Tot start bouw worden de 
werkterreinen ingericht.

 Bomenridder leerlijn! Start 27 november

Welke rechten hebben bomen? Welke kennis is er over de invloed van bomen op het 
stadsklimaat? Wat weten we over de economische waarde van bomen? Hoe beschermt de 
bomenverordening de bomen? Mensen houden van bomen, maar niet allemaal! Ze (mensen en 
bomen) kunnen soms erg lastig en hoe gaan we daar dan mee om? In een viertal avonden leer 
je van alles over bomen in Amsterdam Zuid.  Als bomenridder kun je een beroep doen op het 
bomenriddernetwerk, waarin ridders elkaar ondersteunen en we geholpen worden door allerlei 
deskundigen. Verder organiseren we samen ook wandelingen en lezingen. Deze opleiding is 
bedoeld voor bewoners van Amsterdam Zuid want is gebaseerd op de bomenverordening 
2012 Amsterdam Zuid. De eerste avond is 27 november van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur, in het 
Huis van de Wijk, MFC Binnenhof aan de A J. Ernststraat 112. Wel vooraf 
aanmelden.Nieuws uit B&W, Ruimtelijke Ordening
Het college heeft het bestemmingsplan voor de locatie Beethoven in de eerste fase, 
vastgesteld. Ook het bestemmingsplan van de locatie RAI is vastgesteld evenals het 
Uitvoeringsbesluit voor Amsterdam RAI.

Uit de vergadering DB bestuurscommissie stadsdeel Zuid
In de vergadering op 14 oktober van het DB bestuurscommissie liet de voorzitter weten dat: – 
de conceptbrief HUB-Ravel is aangepast naar aanleiding van het advies van de commissie 
AZ&RO: toevoeging met betrekking tot verkeersveiligheid, – de fietsbrug over de Amstel 
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verdwijnt bij de realisatie DOKZuidas en er een nieuwe fietsbrug gepland is langs de A-10 (is 
buiten het gebied van stadsdeel Zuid). Er wordt een schriftelijke reactie door stadsdeel Zuid 
voorbereid.

vergadering gemeenteraad, 5 november, 13:00 en 19.30 uur tevens 
donderdag 6 november 2014 om 13.00 uur en 19.30 uur, Locatie: Raadszaal, 
stadhuis
Bij agendapunt RO 29, voordracht van het college van B&W van 30 september 2014 tot 
vaststellen van het bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, Tweede Fase (locatie voormalige 
schoolwerktuinen). (Gemeenteblad afd. 1, nr. 910)

Bij agendapunt Economie  44, voordracht van het college van B&W van 30 september 2014 
tot vaststellen van het hoogbouwkader Zuidas in het kader van het Luchthavenindelingbesluit 
Vliegveiligheid. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 925)

Bij ingekomen stukken 17, raadsadres van een burger van 16 oktober 2014 inzake het 
inkorten van buslijn 62 in Buitenveldert.

vergadering raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, 12 
november, 09:00-12.30 en zonodig vanaf 19.30 uur, locatie: De Rooszaal, 
Stadhuis

ter kennisnamelijst Verkeer en Vervoer, bij Tkn 1, Nota van Uitgangspunten uitbreiding 
metrostation Rai. (BD2014-007308) Op 30 september heeft het college van B&W ingestemd 
met de Nota van Uitgangspunten ‘Uitbreiding metrostation Rai’ met als belangrijkste 
onderdelen: – het uitbreiden van de metrohal o.b.v. ontwerp treinstation; – Het verplaatsen 
van de OV-chipkaart poortjes (OVCP); – het aanpassen van de technische ruimte; – het 
aanpassen van de materialisering van gevel, plafond en vloer; – integratie met de nieuwe 
fietsenstalling.

Werk aan de weg

Bouw in- en uitrit aan de noordzijde van de De Boelelaan

Voor de bereikbaarheid van de projecten in ontwikkeling langs de De Boelelaan en de Gustav 
Mahlerlaan wordt voor het bouwverkeer een tweede in- en uitrit op de De Boelelaan 
aangelegd. Het werk duurt van maandag 27 oktober tot half november 2014. In het weekend 
van 8 – 9 november wordt de in- en uitrit aangesloten op de De Boelelaan en dan is het fiets- 
voetpad hier afgesloten.

Vanaf dinsdag 28 oktober tot eind december vinden werkzaamheden plaats aan het fiets- en 
voetpad van de Strawinskylaan, tussen de Minervalaan en de Parnassusweg. Fietsers, scooters 
en voetgangers worden omgeleid via de Prinses Irenestraat.
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Tijdelijke afsluiting straten in Kop Zuidas

De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk 
afgesloten voor werk aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de openbare ruimte. Lees 
hier meer:

Scheldeplein / Europaplein

Van vrijdag 7 november 19.00 uur tot en met zondag 9 november asfalteert de Noord/Zuidlijn 
de rijbanen en fietspaden op het Scheldeplein. Het Scheldeplein is in deze periode volledig 
afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid. En: stadsdeel Zuid 
asfalteert de Europaboulevard. De weg is daarom afgesloten tussen de Van Nijenrodeweg en 
de Van Boshuizenstraat van maandag 10 t/m vrijdag 21 november. T/m /m 16 november geldt 
de afsluiting alleen richting Europaplein, vanaf maandag 17 november in beide richtingen. 
Ook het busverkeer rijdt een aangepaste routes. Informatie hierover leest u binnenkort op de 
site gvb.nl.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Gebied Atrium in Zuidas

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te 
bereiden voor het gebied Atrium in Zuidas. Dit gebied wordt globaal begrensd door de 
Strawinskylaan aan de noordzijde, kantoorbebouwing van CRI aan de oostzijde, de A10 aan 
de zuidzijde en de Parnassusweg aan de westzijde. In dat bestemmingsplan wordt voorzien in 
een adequate juridische regeling voor het bestaande Atrium complex en de parkeergarage. 
Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in nieuwe ontwikkelingen, te weten een 
kantooruitbreiding van 25.000 m² en voorzieningen als horeca en winkels met een 
oppervlakte van maximaal 5000 m².

Over de plannen met betrekking tot het gebied voert de gemeente Amsterdam regelmatig 
informeel overleg met omwonenden en gebruikers in het rondom het gebied. Zo is op 8 
september 2014 een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tevens is eerder in het kader van 
het MER Zuidas – Flanken op een tweetal momenten de mogelijkheid geboden zienswijzen 
naar voren te brengen en heeft inspraak ten aanzien van het Startbesluit Strawinsky 
plaatsgehad. Gezien bovengenoemde mogelijkheden van participatie met betrekking tot de 
gebiedsontwikkeling is besloten in dit stadium van de bestemmingsplanprocedure af te zien 
van het ter inzage leggen van stukken en het bieden van gelegenheid tot het naar voren 
brengen van zienswijzen. Tevens is besloten om af te zien van de mogelijkheid om een 
onafhankelijke instantie in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over het voornemen. 
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In een later stadium zal het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage worden 
gelegd.

Zuidas Parnas: Overeenkomst over grondexploitatie tussen de Staat 
(Rijksgebouwendienst (Rgd) en Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (Rvob)) en de 
gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat zij op 13 maart 2014 een 
overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke 
ordening hebben gesloten met het Rijk (de voormalige Rijksgebouwendienst en het 
voormalige Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, thans Rijksvastgoedbedrijf)) voor de 
volgende kadastrale percelen in de gemeente Amsterdam in de sectie 23 AB: 2064, geen 
adres; 2066, geen adres; 2074, geen adres; 2077, geen adres; 2140, geen adres; 2141, 
Parnassusweg 220; 2142, geen adres; 2148, Frederik Roeskestraat 55, 57 en 61. De percelen 
maken onderdeel uit van het projectgebied Zuidas-Parnas.

De overeenkomst heeft betrekking op de nieuwbouwopgave van ca. 60.000m2 bvo ter plaatse 
van het zuidelijke deel van het rechtbankcomplex, vanuit de hoek Parnassusweg – A10. 
Inzien? Met ingang van 6 november 2014 ligt een zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het WTC, Strawinskylaan 481, Dienst 
Zuidas, centrale hal, Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

Claude Debussylaan 2, 1082 MD: voor het houden van het evenement “Kerstmarkt” op 10 
december 2014 tot en met 19 december 2014 van 11:00 uur tot 18:00 uur. Dossiernummer 
32-972529.

Europaboulevard 1078, GZ (RAI): voor het houden van het dance-evenement “Valhalla” in 
de nacht van zaterdag 20 december 2014 op zondag 21 december 2014 van 21:00 uur tot 
07:00 uur. Dossiernummer 32-949693.

De aanvragen liggen vanaf 3 november 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie 
President Kennedylaan 923. w schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het AB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

Europaplein 1, 1078 GS: voor het houden van het evenement “Neonsplash” in de nacht van 
8 op 9 november 2014 van 22:00 uur tot 07:00 uur, verzonden d.d. 24 oktober 2014. 
Dossiernummer 32-930442.

De vergunning ligt vanaf 3 november 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie 
Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.
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Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte

Antonio Vivaldistraat 148, 1083 HP: voor het werken in de open bare ruimte gedurende de 
periode van 22 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015, verzonden d.d. 23 oktober 2014. 
Dossiernummer 43-968349.

De vergunning ligt vanaf 3 november 2014 gedurende zes weken ter inzage bij op de locatie 
President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het AB van de bestuurscommissie van 
stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam 

Verleende Exploitatievergunning voor een horecabedrijf

George Gershwinlaan 101, 1082 MT: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras, verzonden d.d. 23 oktober 2014. Dossiernummer 16-964203.

De vergunning ligt vanaf 3 november 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie 
President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, 
T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

t/m november, Zone2source, Amstelpark

t/m 29 november in de achterruimte van het Glazenhuis Im November ist es still, weil alle 
schlafen oder in Afrika sind van Carl Schröder.

7 november tentoonstelling Hoc est corpus (hocus pocus), 19.00-21.00 uur 
opening, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Van 7 november 2014 t/m 11 januari 2015 is in de Thomaskerk een tentoonstelling te zien met 
nieuw werk dat reageert op de ruimte en de rituelen. Op zondag 9 november na de dienst: 
curator Julia Geerlings en predikant Evert Jan de Wijer verzorgen een rondleiding langs de 
werken.

11 november 12.40 uur, meesterpreek door Hester van Buren, de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
Je geest verzetten tijdens de lunch? Kom dan op dinsdagmiddag naar De Nieuwe Poort voor 
De Meesterpreek in de lunchbreak. Drie keer per maand op dinsdagmiddag tussen 12.40 en 
13.00 uur, geeft een topvrouw of –man uit het bedrijfsleven een filosofische overweging op 
thema’s als concurrentie, leiderschap, verbinding en rechtvaardigheid.

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.
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Weekbericht 44

29 oktober 2014

6 november Thema-avond BPZ & commissie RO van het WOCB over Waar gaat het heen 
met lijn 51 en 5, 19.30 – 21.30 uur, in het café Huis van de Wijk Buitenveldert, MFC 
Binnenhof, A. J. Ernststraat 112

Vertegenwoordigers van de Regioraad geven een toelichting en schetsen toekomstige 
vervoersmogelijkheden.

Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of 
mail bpz@wocbuitenveldert.nl

4 november informatie-avond Zuidas en Water
U kunt zich nog aanmelden!

Dienst Zuidas heeft de afgelopen maanden verschillende vragen ontvangen over de invloed 
van de ontwikkelingen op de waterhuishouding in en om Zuidas. Naar aanleiding hiervan 
organiseren ze op 4 november een informatieve bijeenkomst over water. De inhoud van deze 
avond? Die bepaalt u! Experts op het gebied van water zijn aanwezig om al uw vragen over 
water, het watersysteem in Zuidas en de gevolgen van de ontwikkelingen voor het water in uw 
buurt te beantwoorden. Van 19.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom in de groene zaal 
van dienst Zuidas in het WTC. Het programma is als volgt: 19.00 uur ontvangst, 19.15 uur 
inventarisatieronde: wat speelt er op het gebied van water? Welke vragen leven er? 19.30 uur 
vraag en antwoord met Kasper Spaan, planadviseur Waternet en Anja Wanningen 
themamanager Water Zuidas/Zuidasdok 21.00 uur samenvatting en conclusies. Wilt u deze 
avond bijwonen, dan ziet dienst Zuidas uw aanmelding graag tegemoet vóór 30 oktober via 
communicatie@zuidas.nl  

Nieuws uit B&W: Ruimtelijke Ordening
Het college stemt in met de aanvraag om de Zuidas aan te wijzen als ontwikkelingsgebied op 
grond van de Crisis- en herstelwet. Op 9 juli 2012 hebben het Rijk, de Provincie Noord 
Holland, de stadsregio en de gemeente een beslissing genomen voor het project ZuidasDok. 
Dit betekent dat de Openbaar Vervoer Terminal uitgebreid gaat worden en een belangrijk deel 
van de A10 ondergronds gebracht gaat worden.

Stadsdeel Zuid presenteert eerste ontwerpbegroting
Van de Dichtbijredactie, Neeltje de Quaij (De Echo): “Momenteel is het afwachten voor het 
bestuur van stadsdeel Zuid. Onlangs leverde het bestuur de ontwerpbegroting voor 2015 in bij 
de gemeenteraad. Deze is samen met de ontwerpbegrotingen van de andere zes stadsdelen 
geïntegreerd in de gemeentelijke begroting voor heel Amsterdam. Het college van 
burgemeester en wethouders presenteerde deze gemeentelijke begroting op 17 september. 
Waar kan stadsdeel Zuid in 2015 op rekenen?…. Op 5 en 6 november maakt de gemeenteraad 
de verdeling bekend.”
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Bomenridder-leerlijn start 27 november

Welke rechten hebben bomen? Welke kennis is er over de invloed van bomen op het 
stadsklimaat? Wat weten we over de economische waarde van bomen? Hoe beschermt de 
bomenverordening de bomen? Mensen houden van bomen, maar niet allemaal! Ze (mensen en 
bomen) kunnen soms erg lastig en hoe gaan we daar dan mee om? In een viertal avonden leer 
je van alles over bomen in Amsterdam Zuid.  Als bomenridder kun je een beroep doen op het 
bomenriddernetwerk, waarin ridders elkaar ondersteunen en we geholpen worden door allerlei 
deskundigen. Verder organiseren we samen ook wandelingen en lezingen. Deze opleiding is 
bedoeld voor bewoners van Amsterdam Zuid want is gebaseerd op de bomenverordening 
2012 Amsterdam Zuid. De eerste avond is 27 november van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur, in het 
Huis van de Wijk, MFC Binnenhof aan de A J. Ernststraat 112. Wel vooraf aanmelden.

8 november wandeling Ring Zuid, Ontdek de Ring A10 tijdens Week van de 
Stad

Op zaterdag 8 november zal worden gelopen vanaf Old School tot aan ‘Het Bosch’, Jollenpad 
10, onder leiding van deelnemers van de Failed Architecture workshop die in aanloop naar de 
Week van de Stad plaatsvond.Aansluitend kan de metro worden genomen vanaf 
Amstelveenseweg terug naar Old School (station RAI), alwaar om 18u de presentatie van de 
uitkomsten van de vierdaagse onderzoeksworkshop over de ring plaatsvindt. Deelnemers van 
de Ringvierdaagse krijgen de mogelijkheid om het boek Ring A10 van ARCAM voor slechts 
€10 te kopen. 

4 november Commissie Leefomgeving en Economie, 20:30 23.00 uur, 
Commissiezaal, President Kennedylaan 923

Bij ter kennisname stukken, Meerjarenonderhoudsprogramma water. 

Werk aan de weg

Bouw in- en uitrit aan de noordzijde van de De Boelelaan

Voor de bereikbaarheid van de projecten in ontwikkeling langs de De Boelelaan en de Gustav 
Mahlerlaan wordt voor het bouwverkeer een tweede in- en uitrit op de De Boelelaan 
aangelegd. Het werk duurt van 27 oktober tot half november 2014. In het weekend van 8 – 9 
november wordt de in- en uitrit aangesloten op de De Boelelaan en dan is het fiets- voetpad 
afgesloten.

Omleidingen de Strawinskylaan
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Vanaf dinsdag 28 oktober tot eind december vinden werkzaamheden plaats in het fiets- en 
voetpad van de Strawinskylaan, tussen de Minervalaan en de Parnassusweg. Fietsers, scooters 
en voetgangers worden omgeleid via de Prinses Irenestraat.

Tijdelijke afsluiting straten in Kop Zuidas

De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk 
afgesloten voor werk aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de openbare ruimte. Lees 
hier meer:

Scheldeplein / Europaplein

Van vrijdag 7 november 19.00 uur tot en met zondag 9 november asfalteert de Noord/Zuidlijn 
de rijbanen en fietspaden op het Scheldeplein. Het Scheldeplein is in deze periode volledig 
afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het houden van het evenement “Honden/Baasjes 
Winter BBQ” op 23 november 2014 van 12:00 uur tot en met 19:00 uur. 
Dossiernummer 32-949699.

De bovengenoemde aanvraag met bijbehorende stukken ligt vanaf 27 oktober 2014 gedurende 
twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het informatiecentrum aan de President 
Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 
1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunningenwerken in de openbare ruimte

	 •	 Europaplein 8, 1078 GZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 21 oktober 2014 tot en met 24 april 2015, verzonden d.d. 21 oktober 2014. 
Dossiernummer 43-965581

	 •	 Strawinskylaan 3001, 1077 ZX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 21 oktober 2014 tot en met 8 december 2014, verzonden d.d. 21 oktober 
2014. Dossiernummer 43-954908.

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 27 oktober 2014 gedurende zes weken ter 
inzage bij het informatiecentrum aan de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met 
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een besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het 
AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

1 en 2 november kunstmanifestatie Ontdek de kunst van Zuid

Het Bezoekerscentrum De Dageraad verzorgt een aantal rondleidingen en Soundtrackcity en 
een aantal geluidswandelingen. Rond het Asscherkwartier zijn er ook presentaties in de 
vernieuwde ‘broedplaats’ Cinetol en in Cultuurhuis Diamantslijperij. In Bibliotheek Cinetol 
is de tentoonstelling “Ambitie, Arbeid en Ambacht” te zien. Ook presenteren zich kunstenaars 
in Oud-Zuid en is er volop aandacht voor architectuur en is o.a. de Van 
Eesterententoonstelling in de Kunstkapel (Pr. Irenestraat 36) bij de Zuidas te zien.

november, Zone2source, Amstelpark

t/m 29 november in de achterruimte van het Glazenhuis Im November ist es still, weil alle 
schlafen oder in Afrika sind van Carl Schröder.

4 november van 12.30 – 13 uur Lunchconcert Noa, Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36

Vivezza Trio, Inger van Vliet, viool, Nicole van Jaarsveld, klarinet en Angélique 
Heemsbergen, piano.

4 november 12.40 uur Meesterpreek in de lunchbreak de Nieuwe Poort, 
Claude Debussylaan 2-8

Je geest verzetten tijdens de lunch? Kom dan op dinsdagmiddag naar De Nieuwe Poort voor 
De Meesterpreek in de lunchbreak. Drie keer per maand op dinsdagmiddag tussen 12.40 en 
13.00 uur, geeft een topvrouw of –man uit het bedrijfsleven een filosofische overweging op 
thema’s als concurrentie, leiderschap, verbinding en rechtvaardigheid. Dit keer: Bruno Bruins, 
bestuursvoorzitter van UWV.

5 november , 12.30 uur, Lunchconcert met Alice Allegri en Anna 
Villaescusa, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

Gedurende een half uur verzorgen zeer talentvolle musici van het conservatorium klassiek een 
concert. Deze woensdag spelen Alice Allegri, fluit en Anna Villaescusa, piano, een kort 
concert met werken van Bach.

Weekbericht 43
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22 oktober 2014

6 november Thema-avond BPZ & commissie RO van het WOCB over Waar 
gaat het heen met lijn 51 en 5, 19.30 – 21.30 uur, in het café Huis van de Wijk 
Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. Ernststraat 112
Vertegenwoordigers van de Regioraad geven een toelichting en schetsen toekomstige 
vervoersmogelijkheden. Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een 
plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

 

4 november informatie-avond dienst Zuidas over Zuidas en Water
Dienst Zuidas heeft de afgelopen maanden verschillende vragen ontvangen over de invloed 
van de ontwikkelingen op de waterhuishouding in en om Zuidas. Naar aanleiding hiervan 
organiseren ze op 4 november een informatieve bijeenkomst over water. De inhoud van deze 
avond? Die bepaalt u! Experts op het gebied van water zijn aanwezig om al uw vragen over 
water, het watersysteem in Zuidas en de gevolgen van de ontwikkelingen voor het water in uw 
buurt te beantwoorden. Heeft u niet echt een concrete vraag maar wilt u wel graag weten wat 
de bouwplannen en ontwikkelingen voor uw buurt betekenen en hoe we werken aan droge 
voeten? Kom dan op dinsdag 4 november naarde informatieavond over Zuidas en Water. Van 
19.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom in de groene zaal van dienst Zuidas in het 
WTC. Het programma is als volgt: 19.00 uur ontvangst, 19.15 uur inventarisatieronde: wat 
speelt er op het gebied van water? Welke vragen leven er? 19.30 uur vraag en antwoord met 
Kasper Spaan, planadviseur Waternet en Anja Wanningen themamanager Water Zuidas/
Zuidasdok 21.00 uur samenvatting en conclusies. Wilt u deze avond bijwonen, dan ziet dienst 
Zuidas uw aanmelding graag tegemoet vóór 29 oktober via communicatie@zuidas.nl  

Thema-avond BPZ, Zuidas Groen
Op 16 oktober gaf Cisca Griffioen een presentatie met daarin opgenomen de ideeën die tijdens 
de groene wandeling zijn geopperd. Op de thema-avond werd ook het belang van opname van 
groenvoorzieningen in de nieuwe Visie Zuidas aanbevolen zodat het geen aanhangsel wordt 
maar er een volwaardige plek in krijgt. Ook is men er voor om de trend van -afknabbelen- te 
keren. En aan bruggen mogen veel hanging baskets komen. Alle suggesties zijn inmiddels 
naar Dienst Zuidas gestuurd. Hier vindt u meer.

Vierde Rooilijn Kenniskring in PDZ

Op woensdagavond 15 oktober vond in Pakhuis de Zwijger de vierde Rooilijn Kenniskring 
plaats. Centraal stond de discussie rondom het spanningsveld (of het gelukkige huwelijk?) 
tussen de mondiale en lokale dynamiek van Zuidas. Aanleiding van deze avond is het 
verschijnen van een Rooilijn special over Zuidas.Het tijdschrift is online te bestellen. En bevat 
bijzondere foto’s van de Zuidas gemaakt door Dennis van den Water, de winnaar van de 
fotowedstrijd die Kenniskring had uitgeschreven.

mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:communicatie@zuidas.nl
mailto:communicatie@zuidas.nl
https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=8756
https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=8756
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/10oktober/rooilijn-kenniskring/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20140918&utm_content=link_ID0EJXCI&utm_campaign=Nieuwsbrief#53%20-%20Oktober%202014
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/10oktober/rooilijn-kenniskring/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20140918&utm_content=link_ID0EJXCI&utm_campaign=Nieuwsbrief#53%20-%20Oktober%202014


 Paviljoens Fred. Roeskestraat
Peva Vastgoed ontwikkelt drie kantoorpaviljoens met een totale bruto verhuurbare 
oppervlakte van 1.955 m2 aan de Fred. Roeskestraat in Amsterdam. Daartoe heeft de 
projectontwikkelaar een erfpachtovereenkomst gesloten met de gemeente, aldus het bericht op 
de website van vastgoedmarkt.nl.

Bouw Blok 4
Als opvolger van de onlangs opgeleverde ontwikkeling van ZuidSchans 'OpZuid' wordt Blok 
4 een gebouw met een bijzondere uitstraling. En dat beperkt zich niet tot de buitenkant. Ook 
achter de gevels krijgt het gebouw karakter, met een grote variatie aan appartementen, hoge 
plafonds, grote raampartijen en royale buitenruimtes. Kopers praten na aankoop mee over de 
indeling en inrichting. Zie ook de website dienst Zuidas.                         

Grote opkomst lunch Voedselbank en Zuidas
Greenbusinessclub meldt:”Op 17 oktober -Wereldarmoededag- zaten zo’n 90 mensen samen 
te lunchen op het Gustav Mahlerplein op Zuidas, het zakelijk hart van Nederland. Klanten van 
Voedselbank Amsterdam Zuid, werknemers, CEO’s en bestuurders zaten zij aan zij en 
genoten van heerlijke broodjes en soep, verzorgd door Resto vanHarte. De lunch is 
een initiatief van Green Business Club Zuidas en was de aftrap voor de grote jaarlijkse 
inzamelingsactie voor Voedselbank Amsterdam Zuid…”” 

 22 oktober, 13:30 -17:00 uur/19:30-22:30 uur raadscommissie Werk & 
Economie, De Rooszaal, stadhuis
Agendapunt 15. Vaststellen hoogbouwkader Zuidas in het kader van het 
Luchthavenindelingbesluit Vliegveiligheid (LIB) Nr. BD2014-010208

29 en 30 oktober raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 29 oktober, 13:30 – 
17.00 uur en 30 oktober donderdagavond 19.30 – 22.30 uur, De Rooszaal, 
0239, stadhuis
Agdpunt 14 Beantwoording motie 1179 Hoofdgroenstructuur Zuidasdok Nr. BD2014-009429. 
Op de 30ste oktober van 19.30, Agdpunt RO  31. Vaststellen bestemmingsplan 
Kenniskwartier Zuid, Tweede Fase (locatie voormalige schoolwerktuinen) Nr. 
BD2014-005854. Inclusief veel documenten. En bij ter kennisname: tkn 2 Kennis nemen van 
Financieel Perspectief 2014 Zuidas Amsterdam. (BD2014-008722)

Werk aan de weg
Strawinskylaan
Vanaf dinsdag 28 oktober tot eind december vinden werkzaamheden plaats in het fiets- en 
voetpad van de Strawinskylaan, tussen de Minervalaan en de Parnassusweg. Fietsers, scooters 
en voetgangers worden omgeleid via de Prinses Irenestraat. Graag wil ik u vragen uw 
collega’s, bezoekers, leerlingen te informeren over de geplande werkzaamheden en omleiding.
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Tijdelijke afsluiting straten in Kop Zuidas
De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk 
afgesloten voor werk aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de openbare ruimte. Zie 
tweede kaartje.

Scheldeplein / Europaplein

Van vrijdag 7 november 19.00 uur tot en met zondag 9 november uur asfalteert de Noord/
Zuidlijn de rijbanen en fietspaden op het Scheldeplein. Het Scheldeplein in deze periode 
volledig afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

 
Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid      
Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020
Ontwerp uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) & Ontwerp 
omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen, met inbegrip van het uitvoeren 
van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van 
beschermde soorten
1.  uitwerkingsplan.Het plangebied ligt binnen de gronden met bestemming ‘Gemengd – uit te 
werken’ van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord (planidentificatienummer (ID) 
NL.IMRO.0363.K1004BPGST-VG01), waarvoor een uitwerkingsplicht geldt. De uitwerking 
ziet op de meest zuidoostelijk gelegen kavel binnen die uit te werken bestemming, die aan de 
oostzijde wordt begrensd door de Buitenveldertselaan, en aan de zuidzijde door de Gustav 
Mahlerlaan.

2. Ontwerp omgevingsvergunning kappen bomen.Betreft indienen bouwaanvraag in het 
vierde kwartaal van 2014. Begin derde kwartaal 2015 dient volgens planning de grond 
bouwrijp te zijn gemaakt. Het bouwrijp maken omvat onder meer het verleggen van kabels en 
leidingen, het organiseren van de bouwlogistiek en het verwijderen van de aanwezige 
beplanting.
	 •	 Hiertoe is een omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen ( met 1 paartje 

broedende sperwers) benodigd. In verband met de vogels is overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 2.27 Wabo jo. artikel 75d, lid 1 Ffw bij het bevoegde Ministerie een 
verklaring van geen bedenkingen Flora- en faunawet gevraagd en verkregen. Deze 
verklaring van geen bedenkingen maakt onderdeel uit van de ter inzage legging.

Vanaf 23 oktober 2014 liggen de stukken gedurende zes weken ter inzage bij het 
Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor aan de President 
Kennedylaan 923. Het ontwerp uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord is digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.
0363.K1406BPGST-OW01. Schriftelijke zienswijzen richten aan het college van B&W van 
Amsterdam t.a.v. de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT 
Amsterdam.
Verleende oingsvergunning voor Kunstwerk 12
	 •	 Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning 

http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/grootstedelijke/2014/ontwerp/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/grootstedelijke/2014/ontwerp/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


(HZ_WABO-2013-009894 en olo-nummer 935187) voor het oprichten van keerwanden/
damwanden (Kunstwerk 12) en een toegangshek en het realiseren van een dienstweg 
inclusief in- en uitrit op de locatie Amstelveenseweg/A10 nabij de spoorbaan te Amsterdam. 
Betreft de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – 
Lelystad (SAAL) is onderstaand ontwerpbesluit voor het cluster SAAL-046. Voor de 
uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding SAAL is onderstaand ontwerpbesluit voor 
het cluster SAAL-046.

Het besluit ligt van donderdag 23 oktober 2014 t/m woensdag 3 december 2014 ter inzage bij 
stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam. In die periode kan eenieder een zienswijze naar 
voren brengen bij het college van B&W van de gemeente Amsterdam, p/a de Algemeen 
directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning
•	 Parnassusweg / Gustav Mahlerlaan – 1347063, kappen 163 bomen t.b.v. 
gebiedsontwikkeling in het Kenniskwartier,  en het uitvoeren van handelingen als bedoeld in 
art. 75 lid 3 Flora – en Faunawet ten aanzien van beschermde soorten;

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 23 oktober 2014 gedurende zes weken ter 
inzage bij stadsdeel Centrum, Amstel 1. Een zienswijze indienen kan binnen een termijn van 
zes weken. Stuur uw bezwaar naar het college van B&W, p/a de Algemeen directeur van de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Verleende omgevingsvergunning bomen kap
	 •	 Parnassusweg (Zuidas) – 1446985, kappen 243 bomen (16-10-2014).

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 23 oktober 2014 gedurende zes weken ter 
inzage bij stadsdeel Centrum, Amstel 1. Eenieder kan gedurende zes weken schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van B&W, p/a de Algemeen directeur van de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure
	 •	 Scheldeplein 10 – 1303179, plaatsen ijskiosk, met bestemming daarvan tot 
winkelfunctie
(16-10-2014).

De vergunning ligt van donderdag 23 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij 
stadsdeel Centrum, Amstel 1.  Belanghebbenden kunnen beroep instellen binnen zes weken na 
de dag waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd, Het beroepschrift kan worden 
ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam.

Verleende vergunning Werken in de openbare ruimte
	 •	 Fred Roeskestraat 91, 1076 EC: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 13 oktober 2014 tot en met 31 juli 2015, verzonden d.d. 15 oktober 
2014. Dossiernummer 43-965576.
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De vergunning ligt vanaf 20 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. U kunt binnen zes weken na verzending 
van dit besluit bezwaar maken en uw bezwaarschrift zenden naar het AB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

Verleende Noodkapvergunning
	 •	 Strawinskylaan (talud), 1077 XW: noodkap van twee halfwas eiken (Quercus 
robur). De bomen moeten gekapt worden in verband met het plaatsen van een ontvangstkuip 
voor een boring. Tijdens de werkzaamheden zal er toezicht worden gehouden door een 
bomenwacht. Er geldt een herplantplicht.

De vergunning ligt vanaf 20 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Binnen zes weken na verzending van dit 
besluit kunt u bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019 1070 
BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning
	 •	 Amstelpark 4, 1083 HZ: voor het kappen, in het kader van regulier onderhoud 
en vanwege veiligheid, van eenentwintig bomen in de openbare ruimte, waarvan één in het 
Gijsbrecht van Aemstelpark, vier in het Martin Luther Kingpark, vijf in het Amstelpark en elf 
in het Beatrixpark, er geldt een herplantplicht, verzonden d.d. 10 oktober 2014. OLO-nummer 
1443193.

De vergunning is alleen in te zien op de President Kennedylaan 923. Binnen zes weken na de 
verzending van dit besluit kunt u bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB van 
de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 
1070 BA Amsterdam.

VU doet mee met ‘Nacht van de Nacht’
 “Het onnodig aanlaten van verlichting veroorzaakt veel lichtvervuiling en kost veel geld. 
Kantoren en winkels kunnen 536 miljoen kWh elektriciteit besparen door het uitschakelen 
van onnodige verlichting buiten bedrijfstijd. Dat is het gemiddelde verbruik van 150.000 
huishoudens!* De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu vragen 25 oktober met 
‘Nacht van de Nacht’ aandacht voor de schoonheid van de donkere nacht. De VU steunt dit 
initiatief en zet daarom alle gevelverlichting uit in de ‘Nacht van de Nacht’. Tijdens die nacht 
is de sterrenkoepel open. Wel vooraf aanmelden zie de website VU. “

november, Zone2source, Amstelpark
t/m 29 november in de achterruimte van het Glazenhuis Im November ist es still, weil alle 
schlafen oder in Afrika sind van Carl Schröder.

 4 november van 12.30 – 13 uur Lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Vivezza Trio, Inger van Vliet, viool, Nicole van Jaarsveld, klarinet en Angélique 
Heemsbergen, piano.
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in oktober lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
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Thema-avond BPZ, Zuidas Groen, 16 oktober 19.30 – 21.30 uur, in het café 
Huis van de Wijk Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. Ernststraat 112
Avond over de Groene wandeling, jaarplan Groeifonds Groen Zuidas en vooral ideeën voor 
groen van bewoners. Iedereen is van harte welkom. Speciaal voor bewoners, de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid en belangstellenden. Vooraf aanmelden verzekert u van 
een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

 4 november informatie-avond Zuidas en Water, 19.00 uur groene zaal 
dienst Zuidas, WTC
Dienst Zuidas heeft de afgelopen maanden verschillende vragen ontvangen over de invloed 
van de ontwikkelingen op de waterhuishouding in en om Zuidas. Naar aanleiding hiervan 
organiseren ze op 4 november een informatieve bijeenkomst over water. De inhoud van deze 
avond? Die bepaalt u! Experts op het gebied van water zijn aanwezig om al uw vragen over 
water, het watersysteem in Zuidas en de gevolgen van de ontwikkelingen voor het water in uw 
buurt te beantwoorden. Heeft u niet echt een concrete vraag maar wilt u wel graag weten wat 
de bouwplannen en ontwikkelingen voor uw buurt betekenen en hoe we werken aan droge 
voeten? Kom dan op dinsdag 4 november naarde informatieavond over Zuidas en Water. Van 
19.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom in de groene zaal van dienst Zuidas in het WTC. 
Het programma is als volgt: 19.00 uur ontvangst, 19.15 uur inventarisatieronde: wat speelt er 
op het gebied van water? Welke vragen leven er? 19.30 uur vraag en antwoord met Kasper 
Spaan, planadviseur Waternet en Anja Wanningen themamanager Water Zuidas/Zuidasdok 
21.00 uur samenvatting en conclusies. Wilt u deze avond bijwonen, dan ziet dienst Zuidas uw 
aanmelding graag tegemoet vóór 29 oktober via communicatie@zuidas.nl  

6 november Thema-avond BPZ en commissie RO van WOCB over Waar 
gaat het heen met lijn 51 en 5, 19.30 – 21.30 uur, in het café Huis van de Wijk 
Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. Ernststraat 112
Avond over het OV in Zuidas en Buitenveldert. Vertegenwoordigers van het GVB en de 
Regioraad geven een toelichting en schetsen toekomstige vervoersmogelijkheden. Iedereen is 
van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail 
bpz@wocbuitenveldert.nl

Onderzoek: Amstelveenlijn naar Uithoorn?
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 9 oktober 2014 besloten om het 
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doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn verder te onderzoeken. Ze heeft hiervoor 
samen met de gemeente Uithoorn, de gemeente Amstelveen en de provincie Noord-Holland 
een plan van aanpak gemaakt, waarin staat wat het komende jaar nog onderzocht moet 
worden. De verwachting is, dat de resultaten van het onderzoek -de planstudiefase- in het 
laatste kwartaal van 2015 bekend zijn en dan besloten wordt, of de plannen doorgaan. http://
www.amstelveenweb.com/nieuws-Amstelveenlijn-naar-Uithoorn&newsid=238736448

Hoogbouw Zuidas weer in de pas met luchtvaartregels
“Het Rijk en gemeenten en bedrijven in de regio Amsterdam hebben in hoofdlijnen een 
akkoord bereikt over het nieuwe Luchthavenindelingbesluit. Als de gemeenteraad akkoord 
gaat met het ruimtelijk hoogbouwkader Zuidas zijn alle bouwontwikkelingen die binnen dit 
kader vallen vrijgesteld van nadere toetsing aan het nieuwe LIB. De verdere ontwikkeling van 
de Zuidas is daarmee veilig gesteld”, aldus een bericht in NUL20. http://www.nul20.nl/
hoogbouw-zuidas-weer-pas-met-luchtvaartregels

Werkzaamheden in het Beatrixpark
In november start de aannemer met de aanleg van de gracht en de Prinses Irenebrug. Ter 
voorbereiding hiervan wordt er een werkterrein afgezet. Voor de aanleg van de gracht en de 
brug is het nodig om enkele bomen te kappen. En ter voorbereiding op het project Zuidasdok 
is het nodig om kabels en leidingen, die nu door de Beethovenstraat lopen, te verleggen. De 
boringen gaan van de Antonio Vivaldistraat bij Ernst & Young, onder A10 en de sporen door, 
naar het Beatrixpark. De werkzaamheden in het park starten begin november 2014 en duren 
tot en met maart 2015. De werkzaamheden hebben geen gevolg voor fietsers en wandelaars in 
het park. Ook voor dit project is het nodig bomen te kappen, waar mogelijk worden de bomen 
verplant naar een andere locatie, aldus de brief van Dienst Zuidas aan bewoners.

22 oktober, 13:30 -17:00 uur raadscommissie Werk & Economie, De 
Rooszaal, stadhuis
Agendapunt 15. Vaststellen hoogbouwkader Zuidas in het kader van het 
Luchthavenindelingbesluit Vliegveiligheid (LIB) Nr. BD2014-010208

Wegwerkzaamheden Scheldeplein / Europaplein
Van donderdag 16 oktober 19.00 uur tot en met uiterlijk zondag 19 oktober 05.00 uur vinden 
asfalteerwerkzaamheden plaats op de rijbanen en fietspaden aan het Scheldeplein. Het 
Scheldeplein is in deze periode volledig afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt ter 
plekke omgeleid.

Tijdelijke afsluiting straten in Kop Zuidas
De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk 
afgesloten voor werk aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de openbare ruimte.
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Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid     
Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Kennisgeving verlenen omgevingsvergunning
	 •	 Ontwerpbesluit voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding 
Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (cluster SAAL-063) d.d. 15-10-2014. 
Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (HZ_WABO-2014-010305 en 
olo-nummer 1396225) voor het oprichten van een gebouw met bestemming daarvan tot een 
Combigebouw ten behoeve van elektrotechnische systemen ten dienste van het spoor, op de 
locatie Amstelveenseweg/A10, nabij de spoorbaan. (ter hoogte van Kunstwerk 12XY).

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 16 oktober 2014 tot en met woensdag 26 
november 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1. 
Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend bij het college van B&W van 
de gemeente Amsterdam, p/a de algemeen directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Aanvraag voor een evenementenvergunning
	 •	 Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van een evenement “ADE-Kings 
of Ace vs Sexed Up” op 17 oktober 2014 van 22:00 uur tot en met 6:00 uur. Dossiernummer 
32-962631.

De aanvraag ligt vanaf 13 oktober 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923.Gedurende genoemde periode 
kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken. Uw 
schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel 
Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag Exploitatievergunning voor een horecabedrijf
	 •	 George Gershwinlaan 101, 1082 MT: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-964203.

De aanvraag ligt vanaf 13 oktober 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode 
kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken. Uw 
schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van 
stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
	 •	 Strawinskylaan 3001 – 1462345, oprichten nieuwbouwtorens 
(Atriumgebouw) met bestemming kantoor- en overige functies (25-09-2014).

De aanvraag ligt nog niet ter inzage.
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
	 •	 Terrein De Boelelaan 1117 – 1393579, kappen 17 bomen en verplanten 2 
bomen (01-10-2014);

	 •	 Terrein George Gershwinlaan Blok 9 – 1433229, veranderen berging, entree voor 
auto's, vluchtweg/noodtrap en de constructie (26-09-2014);

	 •	 Terrein Gustav Mahlerlaan Blok 10 – 1362343, oprichten gebouw: 179 
appartementen, 1 commerciële ruimte en ondergrondse parkeervoorziening 
(30-09-2014);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending 
van deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de 
Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam.

Omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure
	 •	 Terrein Europaboulevard – 1222495, aanleggen en gebruiken van een 
150kV-kabelverbinding t.b.v. inlussing voor hoogspanningsstation Zorgvlied (01-10-2014).

De vergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 9 oktober 2014 
gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, 
Amstel 1.

17 – 18 oktober dance event in Amsterdam RAI
In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 oktober 2014 wordt in Amsterdam RAI het dance 
event “Kings of Ace vs Sexed Up” gehouden. De organisatie is in handen van de twee 
organisaties Ace Agency en Pal Mundo. Vrijdagavond zijn de deuren vanaf 21:00 geopend, 
het evenement begint om 22:00 uur en duurt tot uiterlijk zaterdagochtend 06:00 uur.

Van zaterdag 4 tot en met vrijdag 31 oktober 2014 expositie ‘Ontmoet Van Eesteren in 
Buitenveldert’ in de Kunstkapel, Prinses Irenestraat 19
t/m november, Zone2source Amstelpark. In de achterruimte van het Glazenhuis Im 
November ist es still,

In oktober lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8
'21 oktober van 12.30 – 13 uur Lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36. Noa', 
Hebreeuws voor 'beweging', wordt gevormd door Rob Zilverberg (klarinet, alt- en 
sopraansaxofoon en zang) en Arent te Kloese (piano, accordeon, djembé en zang).
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Thema-avond BPZ, Zuidas Groen
16 oktober 19.30 – 21.30 uur, in het café Huis van de Wijk Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. 
J. Ernttraat 112
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Avond over de Groene wandeling, jaarplan Groeifonds Groen Zuidas en vooral ideeën voor 
groen van bewoners. Iedereen is van harte welkom. Speciaal voor bewoners, de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid en belangstellenden. Vooraf aanmelden verzekert u van 
een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

Onderzoek duurzaam gebruik gebouwen
De Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en Dienst Zuidas hebben het initiatief genomen 
tot een grootschalig onderzoek naar duurzaam gebruik van bestaande gebouwen en bedrijven 
in Zuidas. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bbn adviseurs.

Paviljoen Handel verhuurd
De nieuwe huurder voor het paviljoen Handel Amsterdam aan de Fred Roeskestraat is bekend. 
Per 1 november 2014 neemt de Nederlandse tak van PATRIZIA Immobilien AG haar intrek in 
het paviljoen.

Inzamelingsactie voor voedselbank
Van 17 tot en met 24 oktober 2014 organiseert de Green Business Club Zuidas een 
grootschalige inzamelingsactie voor de Voedselbank Amsterdam Zuid. De actie wordt 
ingeluid met een gezamenlijke lunch met klanten en vrijwilligers van de Voedselbank Zuid en 
medewerkers van bedrijven op Zuidas.

8 oktober van 20.00-23.00 uur commissie AZ en RO van stadsdeel Zuid, Pr. 
Kennedylaan 923
Agendapunt 11. Herzien uitvoeringsbesluit Ravel, (ter advisering algemeen bestuur). Zie ook 
de stukken op de website 

9 oktober raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30-17.00 uur, De 
Rooszaal, 239, stadhuis
Bij RO tkn nr 1 Zuidas rapportage, eerste half jaar 2014. (BD2014-009061), zie het pdf. En 
bij Tkn – Herontwikkeling Atrium.

Tijdelijke afsluiting straten in Kop Zuidas
De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk 
afgesloten in verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de 
openbare ruimte.

Wegwerkzaamheden Scheldeplein / Europaplein
Van donderdag 16 oktober 19.00 uur tot en met uiterlijk zondag 19 oktober 05.00 uur 
asfalteert de Noord/Zuidlijn de rijbanen en fietspaden op het Scheldeplein. Het Scheldeplein 
in deze periode volledig afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt ter plekke 
omgeleid.
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Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid     
Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020
Kennisgeving verlenen omgevingsvergunning

	 •	 SAAL, cluster -061 Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
(HZ_WABO-2014-007584 en olo-nummer 1324715) voor het oprichten van 
keerwanden (damwanden), een taludtrap, een toegangshek en het realiseren van een 
in/ uitrit (Kunstwerk 12X/Y),op de locatie Amstelveenseweg, met de kruising A10 te 
Amsterdam.

	 •	 SAAL cluster -058.Voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol 
– Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL). Besluit 1 tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning (HZ-Wabo-2014-003096 en olo-nummer 1190397), voor het 
oprichten van onder a t/m g genoemde trappen en trappentoren op de A10 Zuid, nabij 
het spoorviaduct over de Beethovenstraat (KW 15 OV-SAAL); Besluit 2 tot het 
verlenen van een Wbr-vergunning (RWS-2014/18557) voor het realiseren, hebben en 
behouden van een calamiteitendoorsteek, calamiteitenweg, trappentorens en 
taludtrappen in de nabijheid van de verbindingsboog tussen rijksweg A10 en rijksweg 
A2 ter hoogte van de aansluiting met de rijksweg A2 te Amsterdam genomen door 
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, district Zuid.

De besluiten liggen met ingang van donderdag 2 oktober 2014 tot en met woensdag 12 
november 2014 ter inzage op de volgende locaties: Besluit 1 bij de gemeente Amsterdam, 
Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam. Het Algemeen en Sociaal Loket van Stadsdeel 
Centrum. Besluit 2 bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, district Zuid, Burgemeester 
Stramanweg 100B te Amsterdam. Beroep indienen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meldingen ingevolge art. 8.41 wet milieubeheer

	 •	 Fred Roeskestraat 94A – 012851, oprichten inrichting Stichting British School 
Amsterdam, tijdelijke huisvesting (15-09-2014);

	 •	 Van Boechorststraat 5 – 008082, verandering energiecentrale (04-06-2014).
Verleende vergunning staanplaats
	 •	 Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het innemen van een staanplaats voor de 
verkoop van oliebollen op de openbare weg gedurende de periode van 27 oktober 2014 tot en 
met 15 december 2014 van maandag tot en met zondag van 07:00 uur tot 22:00 uur, 
verzonden d.d. 26 september 2014. Dossiernummer 61-955828.

De vergunning ligt vanaf 6 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB 
van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning horecabedrijf
	 •	 Gustav Mahlerplein 114, 1082 MA: voor het exploiteren van een 
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alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 30 september 2014. Dossiernummer 
16-920374.

De vergunning ligt vanaf 6 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de Pr. Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Uw bezwaarschrift stuurt u 
aan de burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunningen werken in de openbare ruimte
	 •	 Strawinskylaan 3019, 1077 ZX: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 29 september 2014 tot en met 28 november 2014, verzonden d.d. 
29 september 2014. Dossiernummer 43-940699.

	 •	 Strawinskylaan 3011, 1077 ZX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 25 september 2014 tot en met 30 november 2014, verzonden d.d. 26 
september 2014. Dossiernummer 43-953061.

	 •	 Strawinskylaan 3001, 1077 ZX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 29 september 2014 tot en met 27 februari 2015, verzonden d.d. 26 
september 2014. Dossiernummer 43-953071.

De vergunningen liggen vanaf 6 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de Pr. Kennedylaan 923.Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

Verleende Omgevingsvergunningen, reguliere procedure
	 •	 Strawinskylaan – 1310545, oprichten ondergrondse parkeergarage 
(19-09-2014);

Een bezwaar indienen? Stuur het binnen zes weken naar het college van B&W van 
Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 
202, 1000 AE Amsterdam.

	 •	 Scheldeplein 1-5, 1078 GR: voor het inpandig uitbreiden van een bestaand Albert 
Heijn filiaal op de begane grond, verzonden d.d. 25 september 2014. OLO-nummer 
1407977

 

4 t/m 31 oktober expositie ‘Ontmoet Van Eesteren in Buitenveldert’ in de 
Kunstkapel, Prinses Irenestraat 19.

 10 oktober inloopochtend synagoge

Normaal zit het hek dicht en is even binnenlopen er niet bij. Maar vrijdag 10 oktober gaan de 
hekken open en is iedereen welkom om de prijswinnende synagoge van de Liberaal Joodse 
Gemeente Amsterdam (LJGA) van binnen te aanschouwen, aldus Dichtbij.nl.
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Zondag 12 oktober 2014, Artists talks, Amstelpark
15:00: AnneMarie van Splunter, 16:00: PJ Roggeband. En t/m 29 november in de 
achterruimte van het Glazenhuis Im November ist es still, weil alle schlafen oder in Afrika 
sind van Carl Schröder.

in oktober lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
12 oktober 11.00 – 18.00 uur Pure markt, Amstelpark
15 oktober Pakhuis de Zwijger, Rooilijn Kenniskring #4: Zuidas tussen mondiaal en lokaal

Tijdens deze Rooilijn Kenniskring worden complexe ruimtelijke opgave en 
mobiliteitsknooppunt bediscussieerd: Welke kansen spelen er rondom tijdelijk gebruik en 
evenementen om de levendigheid in het gebied te vergroten? Hoe kan Zuidas aansluiten bij 
ontwikkelingen in de samenleving en een gebied voor de Amsterdammer worden?

21 oktober van 12.30 – 13 uur Lunchconcert Ensemble Noa, Thomaskerk, 
Pr. Irenestraat 36
'Noa', Hebreeuws voor 'beweging', wordt gevormd door Rob Zilverberg (klarinet, alt- en 
sopraansaxofoon en zang) en Arent te Kloese (piano, accordeon, djembé en zang).

Lees verder over: Weekberichten.

Weekbericht 40

1 oktober 2014

Thema-avond BPZ, Zuidas Groen, donderdag16 oktober 19.30 – 21.30 uur, 
in het café Huis van de Wijk Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. 
Ernststraat 112
 Avond over de Groene wandeling, jaarplan Groeifonds Groen Zuidas en vooral ideeën voor 
groen van bewoners.Iedereen is van harte welkom. Speciaal voor bewoners, de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid en belangstellenden. Vooraf aanmelden verzekert u van 
een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

Almatuin blijft langer open
De Vrije Universiteit heeft bekend gemaakt dat het de intentie heeft om de groenfunctie/
stadstuin op de locatie van de voormalige dr. L. Alma Schoolwerktuin, in stand te houden 
totdat de locatie nodig is voor de volgende stap in de vernieuwing van de campus. Dit 
betekent dat de Almatuin voorlopig open blijft. Medio 2017 start naar verwachting de bouw 
van nieuwe laboratoria voor beta-onderzoek en onderwijs.
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Dienst Zuidas draagt tijdelijke initiatieven die de leefbaarheid in het gebied bevorderen een 
warm hart toe. Daarom is meegewerkt aan het tijdelijk open houden van de Almatuin. Begin 
2015 wordt de grond overgedragen aan de VU.

En op 19 september werd een bijzonder boek gepresenteerd: De eeuwige schooltuin. Een boek 
over de dr. L. Alma Schoolwerktuin in Zuidas Vol foto's, gemaakt door schoolkinderen, 
inclusief een dvd waarop een documentaire staat die gemaakt is door AT5.De schooltuinen 
liggen nu aan de Kalfjeslaan.

15 oktober Pakhuis de Zwijger, Rooilijn Kenniskring #4: Zuidas tussen 
mondiaal en lokaal
Tijdens deze Rooilijn Kenniskring worden complexe ruimtelijke opgave en 
mobiliteitsknooppunt, beide aspecten van gebiedsontwikkeling en hun spanning, 
bediscussieerd: Welke kansen spelen er rondom tijdelijk gebruik en evenementen om de 
levendigheid in het gebied te vergroten? Hoe kan Zuidas aansluiten bij ontwikkelingen in de 
samenleving en een gebied voor de Amsterdammer worden? Welke dilemma’s spelen hier op 
het duurste stukje grond van de stad?

Nieuws uit B&W 1 oktober

	 •	 Het college heeft ingestemd met de voordracht aan de raad ‘Vaststellen 
Hoogbouwkader Zuidas in het kader van het Luchthavenindelingbesluit 
Vliegveiligheid'. Na vaststelling in de raad kan dit worden vastgelegd in het 
Luchthavenindelingbesluit Vliegveiligheid (LIB) Het LIB is een besluit van het rijk 
waar wel en niet mag worden gebouw rondom luchthavens. Vanwege de 
gemoderniseerde, internationale afspraken over vliegverkeer is staatssecretaris 
Mansveld van plan om een nieuw LIB vast te stellen. Normaal gesproken moet elk 
bouwplan in de regio Amsterdam worden getoetst aan het LIB. Door vaststelling van 
het Hoogbouwkader van de Zuidas, hoeft dat niet meer voor elk bouwplan 
afzonderlijk op de Zuidas. Het hoogbouwkader Zuidas gaat over maatregelen tegen 
het verstoren van communicatie, navigatie en surveillance apparatuur. Een van de 
oplossingen tegen radarverstoringen op de Zuidas is het inzetten van de militaire radar 
van Soesterberg op het netwerk van Schiphol.

	 •	 Het college neemt kennis van het Financieel Perspectief 2014 Zuidas Amsterdam. 
Eerder was dit onderdeel van de begrotingsstukken. Dit jaar is het begrotingsproces 
door de gemeentebrede veranderingen anders ingestoken dan vorig jaar. Daarom wordt 
het besluit dit jaar separaat aan de staf Zuidas en de Raadcommissie Ruimtelijke 
Ordening aangeboden.

	 •	 Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, Tweede Fase (locatie voormalige 
schoolwerktuinen).

	 •	 Het college heeft voor het bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, tweede fase (locatie 
voormalige schoolwerktuinen) op grond van de Wet geluidhinder hogere 
grenswaarden vastgesteld.

	 •	 Het college stemt in met de Nota van Uitgangspunten ‘Uitbreiding metrostation Rai. 
Voor een goede afwikkeling van de reizigersstromen wordt voorgesteld om de 
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metrohal van station Rai uit te breiden. In de nota van uitgangspunten worden de 
uitgangspunten beschreven voor de uitbreiding van de metrohal zoals het aansluiten 
bij het ontwerp van het treinstation; het verplaatsen van de OV-chipkaart poortjes en 
het aanpassen van de gevel, plafond en vloer. De planning is om de opdracht voor de 
uitbreiding van de metrohal en fietsenstalling in 2015 op de markt te zetten. Start 
uitvoering is gepland na oplevering van de uitbreiding van het treinstation Rai (Q1 
2016).

28 oktober 18.30 Duurzaam streekdiner in het Hilton hotel

Voor de vierde maal organiseert het Natuur&Milieuteam Zuid ook dit jaar in samenwerking 
met het Hilton hotel een streekdiner en wel op dinsdag 28 oktober. Voor dit diner gebruiken 
wij uitsluitend duurzaam geproduceerde producten uit de streek rondom Amsterdam. Doel 
van de avond is om consumenten meer bewust te maken van het feit dat veel van ons 
dagelijks voedsel van zeer ver komt en door de vele gemaakte transportkilometers 
verantwoordelijk is voor onnodig veel schadelijke CO2-uitstoot. Wij willen laten zien dat er 
goede alternatieven zijn, zoals het meer consumeren van lokaal geproduceerd voedsel en het 
zoveel mogelijk gebruiken van seizoensproducten. Max. 2 personen per inschrijving. Geef 
ook aan of u vegetariër bent.Informatie/aanmelden gasten en vrijwilligers: 
b.nooij@soozamsterdam.nl. Tel: 020-6628237

30 oktober 2014 van 14.30-18.00, Symposium Fietsambitie Zuidas, 
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Momenteel wordt de Visie Zuidas herzien. De gemeenteraad verlangt daarin prominente 
aandacht voor de fietsambitie. Voor de Fietsersbond Amsterdam is dat aanleiding een 
symposium te organiseren over de vraag hoe de fiets beter kan worden benut bij het 
ontwikkelen van een bruisende, internationale toplocatie.

De Zuidas presenteert zich graag als locatie van wereldklasse en als hét zakelijk visitekaartje 
van Amsterdam. Maar waar Amsterdam zich onderscheidt als de wereldfietsstad, zal de 
Zuidas nog een tandje moeten bijschakelen voordat de fiets als unique selling point kan 
dienen. Tijdens het symposium Fietsambitie op de Zuidas presenteren prominenten uit de 
wereld van verkeer, stedenbouw, bedrijfsleven en onderzoek hun visie, maar kunt ook u uw 
ideeën naar voren brengen. Een programma en een lijst van sprekers volgen. Via 
amsterdam@fietsersbond.nl kunt u zich nu alvast aanmelden.

Nieuw multifunctioneel Parkeergebouw voor Amsterdam RAI

“Met een multifunctioneel parkeergebouw voor 900 auto’s, zet Amsterdam RAI een volgende 
stap in het optimaal gebruik van het RAI-complex aan de Amsterdamse Zuidas. Door de 
uitbreiding met een zeven etages tellend RAI Parkeergebouw (26 meter hoog), brengt 
Amsterdam RAI haar parkeercapaciteit terug op het – voor grote internationale, meerdaagse 
evenementen – gewenste niveau van 4.000 parkeerplaatsen. Bijzonder is de eerste verdieping 
die door de dubbele hoogte bij grote evenementen ook ingezet kan worden als 
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expositieruimte. Het RAI Parkeergebouw dat naar de huidige duurzame maatstaven wordt 
gebouwd is naar verwachting in april 2016 klaar. 

Het nieuwe, duurzame RAI Parkeergebouw is ontworpen door Mels Crouwel van Benthem 
Crouwel Architekten. Het schetsontwerp gaat uit van een strakke, rechthoekige vorm. De 
stijgpunten (wokkels) aan de buitenkant zijn architectonisch de meest in het oog springende 
elementen. Bijzonder is de multifunctionele eerste etage die een dubbele hoogte (7,20m) heeft 
en daardoor ook is in te zetten als bufferruimte voor vrachtverkeer en expositieruimte bij 
grote evenementen.”, aldus het persbericht van de RAI.

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 9 oktober 2014, 
13:30-17.00 uur, De Rooszaal, 239, stadhuis

Bij RO tkn nr 1 Zuidas rapportage, eerste half jaar 2014. (BD2014-009061) zie het pdf.

Tot 17 oktober een rijbaan minder beschikbaar in Beethovenstraat

Vanaf 25 september 2014 tot 17 oktober 2014 worden er damwandplanken uitgetrokken op de 
hoek Gustav Mahlerlaan en de Beethovenstraat. Dit veroorzaakt enige geluidshinder en 
trillingen. Ook is vanaf donderdag 2 oktober tot donderdag 9 oktober één rijbaan minder 
beschikbaar voor autoverkeer (ter hoogte van het werkgebied). Voor meer info kijk hier.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 aleen op afspraak: tel  14 020

Bekendmaking

Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2014 en 
overgaan tot terugbetaling van geïnde vergunninggelden experiment fiscaal 
belanghebbendenparkeren in stadsdeel Zuid.

Verlengen beslistermijn met zes weken

	 •	 Terrein Gustav Mahlerlaan (Gershwin kavel 11 en 12) – 1385431, oprichten 
huurappartementen, commerciële voorzieningen en realiseren 150 parkeerplaatsen 
(15-07-2014).

Dit is een kennisgeving.

	 •	 Scheldeplein 1-5, 1078 GR: voor het inpandig uitbreiden van een bestaand Albert 
Heijn filiaal op de begane grond met ca. 424 m2, verzonden d.d. 22 september 2014. 
OLO-nummer 1407977.
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U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling 
Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Aanvragen omgevingsvergunning

	 •	 Antonio Vivaldistraat – 1451627, plaatsen kunstwerk (15-09-2014);
De aanvraag ligt nog niet tet inzage.

Verleende omgevingsvergunningen

	 •	 De Boelelaan t.o. 1051 – 1414219, kappen 2 bomen (18-09-2014);
	 •	 Fred. Roeskestraat – 1396017, kappen 19 bomen en verplanten 2 bomen 

(16-09-2014);
	 •	 Parnassusweg – 1374077, kappen 5 bomen (17-09-2014);
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending 
van deze beschikking. En sturen aan het college van B&W van Amsterdam, p/a de 
Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam.

Aanvraag Exploitatievergunning voor een horecabedrijf

	 •	 Gustav Mahlerlaan 525, 1082 MK: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf zonder terras. Dossiernummer 16-956120.

De aanvraag ligt vanaf 29 september 2014 gedurende twee weken  ter inzage bij het 
informatiecentrum op de  President Kennedylaan 923. Uw zienswijze kunt u sturen aan het 
AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

4 en 5 oktober open weekend H A R V E S T M O O N in VU Hortus

Op beide dagen is er van 9.00 – 17.00 uur een kleine markt met allerlei lokale producten, 
zoals jams chutneys, sieraden en natuurlijk bollen van Dicks en planten en zaden vanuit onze 
eigen Vu Hortus. Vanaf 13.00 – 17.00 uur vinden tevens activiteiten plaats. Voor de 
volwassenen zijn er rondleidingen door de kassen en de tuin en er is een workshop 
bloemschikken. Voor de kinderen is er speciale aandacht. De activiteiten voor de kinderen 
sluiten aan bij de kinderboekenweek, welke van 1 tm 12 oktober in het gehele land 
plaatsvindt.

 Van zaterdag 4 tot en met vrijdag 31 oktober 2014 presenteert het Van 
Eesterenmuseum de expositie ‘Ontmoet Van Eesteren in Buitenveldert’ in 
de Kunstkapel, Prinses Irenestraat 19.
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7 oktober 12:30-13:00 uur, lunchconcert in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 
36      Daahoud Salim Alvarez, piano.

 tot 30 nov. Im November ist es still, weil alle schlafen oder in Afrika sind, 
Carl Schröder, Amstelpark

In de achterruimte wordt een video getoond met een opeenvolging van 8 scènes van een bos 
die elk in een single long shot gefilmd zijn. De woudreuzen delven het onderspit van de mens, 
die met veel lawaai boom na boom omzaagt waarna de stilte terugkeert als de bomen tegen de 
vlakte slaan en een veranderd landschap tevoorschijn komt. Al is het voorspelbaar wat er gaat 
gebeuren, de suspense blijft intens voelbaar.Lees verder 

Zondag 12 oktober 2014, Artists talks, Amstelpark

15:00: AnneMarie van Splunter, 16:00: PJ Roggeband.

Vanaf oktober lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8

12 oktober 11.00 – 18.00 uur Pure markt, Amstelpark
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Thema-avond BPZ, Zuidas Groen, 16 oktober 19.30 – 21.30 uur, in het café 
Huis van de Wijk Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. Ernststraat 112
Avond over de Groene wandeling, jaarplan Groeifonds Groen Zuidas en vooral ideeën voor 
groen van bewoners. Iedereen is van harte welkom. Speciaal voor bewoners, de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid en belangstellenden. Vooraf aanmelden verzekert u van 
een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl                                                  

30 oktober 2014 van 14.30-18.00, Symposium Fietsambitie Zuidas, 
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
Momenteel wordt de Visie Zuidas herzien. De gemeenteraad verlangt daarin prominente 
aandacht voor de fietsambitie. Voor de Fietsersbond Amsterdam is dat aanleiding een 
symposium te organiseren over de vraag hoe de fiets beter kan worden benut bij het 
ontwikkelen van een bruisende, internationale toplocatie.
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De Zuidas presenteert zich graag als locatie van wereldklasse en als hét zakelijk visitekaartje 
van Amsterdam. Maar waar Amsterdam zich onderscheidt als de wereldfietsstad, zal de 
Zuidas nog een tandje moeten bijschakelen voordat de fiets als unique selling point kan 
dienen. Tijdens het symposium Fietsambitie op de Zuidas presenteren prominenten uit de 
wereld van verkeer, stedenbouw, bedrijfsleven en onderzoek hun visie, maar kunt ook u uw 
ideeën naar voren brengen. Een programma en een lijst van sprekers volgen. Via 
amsterdam@fietsersbond.nl kunt u zich nu alvast aanmelden.

EXPO: Waar Rook is
Schrijvend kunstenaar Lies Aris (Storyshop) is gebiologeerd door levensverhalen. Ze heeft er 
tientallen gelezen en geschreven. Overtuigd van het feit dat eigenlijk iedereen het verdient om 
hoofdpersoon van een verhaal te zijn, dat achter elk gelaat een bijzonder leven schuilt en dat 
een stad gemaakt wordt door de mensen en niet de stenen, maakt zij nu in samenwerking met 
fotograaf Ed Bosland een krant en een expositie over levens aan de Zuidas. Want zo op het 
eerste gezicht lijkt juist dit deel van de stad koud en levenloos met zijn glimmende glazen 
torens, snelle zakelijkheid en lege straten ’s avonds. Daar waar de grijze pakken ’s morgens 
hun kantoren binnenrennen en rust en warme menselijkheid niet je eerste associaties zijn.

Met Waar Rook Is, worden mensen geportretteerd die nooit hadden gedacht in een publicatie 
te verschijnen. Dit is geen gewone krant. Dit is de Zuidas Gazet.Na de opening is de expositie 
nog iedere donderdag, vrijdag en zaterdag van september tussen 12.00-17.00 te bezoeken in 
the Old school, Gaasterlandstraat 3-5.

Slimme bouwmethoden van BAM voor fietsparkeergarage Mahlerplein
Gemeente Amsterdam en Koninklijke BAM Groep nv hebben een contract getekend voor de 
bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage en de herinrichting van het Gustav Mahlerplein 
in Zuidas. BAM heeft de aanbesteding gewonnen door zich significant te onderscheiden op 
het gebied van slimme bouwmethoden. Hiermee weet BAM de bouwoverlast voor de 
omgeving zoveel mogelijk te beperken, zowel in tijd als in hinder. Daarnaast is in het ontwerp 
een aanzienlijke meerwaarde geleverd op uitstraling en gebruiksgemak van de 
fietsparkeergarage. De bouw van de fietsparkeergarage start halverwege 2015 en duurt, 
inclusief de herinrichting van het bovenliggende plein, ca. 1 jaar.

Nieuw schakelstation opgeleverd
In het westen van Zuidas is een nieuw schakelstation opgeleverd. Dit verdeelstation is 
geïntegreerd in het nieuwe kantoorgebouw The Edge en krijgt aan de buitenkant een groene 
aankleding. Ontwikkelaar OVG heeft architect Ron Bakker van PLP Architecture opdracht 
gegeven de ombouw van het schakelstation te integreren in het ontwerp van The Edge.

Nieuws uit het DB Stadsregio Amsterdam 4 en 18 september

	 •	 Benoeming plaatsvervangend lid Reizigers Advies Raad. Het DB stemt in met de 
benoeming van de heer L. Hendriksen als nieuw plaatsvervangend lid van de Reizigers 
Advies Raad. De heer Hendriksen is voorgedragen door de consumentenorganisatie 
Cliëntenbelang.
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	 •	 Extra budget Personeel Ombouw Amstelveenlijn. Het DB stemt in met het 
beschikbaar stellen van € 985.000 additioneel budget uit het BDU programma Grote 
projecten Infrastructuur voor de inzet van extern personeel voor de 
planuitwerkingsfase van de Ombouw Amstelveenlijn.

Weekendafsluiting Amstelveenseweg
Het aanstaande weekend staan werkzaamheden gepland waarvoor de Amstelveenseweg moet 
worden afgesloten van 26-28 september. Autoverkeer wordt omgeleid. Fietsers en 
voetgangers kunnen er aan de westzijde van de Amstelveenseweg nog wel door.

26 – 28 september weekendafsluiting op de Gustav Mahlerlaan
Vanaf vrijdag 26 september 20.00 uur tot en met zondag 28 september is er een afsluiting op 
de Gustav Mahlerlaan (in twee richtingen) tussen de Benjamin Brittenstraat en de 
Parnassusweg. Dit is nodig voor de aansluiting van kabels en leidingen van de nieuwbouw 
Mahler 900 en 1000 op de integrale leidingentunnel die aan de noordzijde onder de 
Mahlerlaan ligt. De Gustav Mahlerlaan is te bereiken via de Beethovenstraat. Meer weten 
over deze werkzaamheden? Zie werkzaamheden op de Gustav Mahlerlaan.   http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/9september/weekendafsluiting/
#h3a888960-9561-554d-c90b-dc8c41199c32

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
staddeel Zuid     
Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Aanvraag evenementenvergunning
	 •	 Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het houden van een evenement “Honden/
Baasjes Winter BBQ” op 23 november 2014 van 12:00 uur tot 19:00 uur. Dossiernummer 
32-949677.

De aanvraag ligt vanaf 15 september 2014 gedurende twee weken tijdens de openingstijden 
ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde 
periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. En sturen aan het AB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

tot 30 nov. Im November ist es still, weil alle schlafen oder in Afrika sind, 
Carl Schröder, Amstelpark
In de achterruimte van het Glazenhuis wordt een video getoond met een opeenvolging van 
8 scènes van een bos die elk in een single long shot gefilmd zijn. De woudreuzen delven het 
onderspit van de mens, die met veel lawaai boom na boom omzaagt waarna de stilte 
terugkeert als de bomen tegen de vlakte slaan en een veranderd landschap tevoorschijn komt. 
Al is het voorspelbaar wat er gaat gebeuren, de suspense blijft intens voelbaar.Lees hier 
verder 
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Zondag 12 oktober 2014, Artists talks, Amstelpark
15:00: AnneMarie van Splunter en om 16:00: PJ Roggeband

7 oktober 12:30-13:00 uur, lunchconcerten, Thomaskerk Pr. Irenestraat 36    
Daahoud Salim Alvarez, piano.
4 t/m 31 oktober 2014, expositie ‘Ontmoet Van Eesteren in Buitenveldert’ in 
de Kunstkapel, Prinses Irenestraat 19

Vanaf oktober lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

12 oktober 11.00 – 18.00 uur Pure markt, Amstelpark
4 en 5 oktober open weekend H A R V E S T M O O N in VU Hortus
Op beide dagen is er van 9.00 – 17.00 uur een kleine markt met allerlei lokale producten, 
zoals jams chutneys, sierraden en natuurlijk bollen van Dicks en planten en zaden vanuit onze 
eigen Vu Hortus. Vanaf 13.00 – 17.00 uur vinden tevens activiteiten plaats. Voor de 
volwassenen zijn er rondleidingen door de kassen en de tuin en er is een workshop 
bloemschikken. Voor de kinderen is er speciale aandacht. De activiteiten voor de kinderen 
sluiten aan bij de kinderboekenweek, welke van 1 tm 12 oktober in het gehele land 
plaatsvindt.
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Fietsgarage Mahlerplein
Bericht op Cobouw.nl:”BAM bouwt voor net geen 10 miljoen euro in hartje Zuidas het 
Mahlerplein aan een ondergrondse fietsgarage voor drieduizend rijwielen. De bouw start over 
een jaar, duurt circa een jaar.

Het werk omvat behalve de komst van de fietsgarage de bouw van een grote ondergrondse 
waterberging en een ingrijpende opwaardering van het Mahlerplein.” Zie ook Dichtbij.nl.

 Plastic Challenge Mahlerplein
Op woensdag 24 september vindt op het Gustav Mahlerplein op Zuidas de slotmanifestatie 
van de Plastic Challenge plaats, een initiatief van de Green Business Club Zuidas. Studenten 
van de Rietveld Academie maken van plastic afval  kunstwerken die tijdens dit event worden 
onthuld. De Amsterdamse wethouder voor duurzaamheid, Abdeluheb Choho en adjunct 
directeur Dienst Zuidas Robert Dijckmeester zullen om 15.30 aanwezig zijn om een van de 
kunstwerken in ontvangst te nemen. Aansluitend start de veiling van de andere kunstwerken.
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ORAM vreest geluidsoverlast bouw ZuidasDok
In het FD vn 16 september tekent Eva Rooijers de woorden van Oram op:”De 
ondernemersvereniging wil dat de gemeente en Rijkswaterstaat in de aanbesteding, die dit 
najaar uitgaat, harde eisen stellen aan geluids- en andere overlast zoals trillingen. Gebeurt dit 
niet, dan bestaat het risico dat huurders zoveel overlast ervaren dat ze wegtrekken uit het 
‘duurste stukje Nederland’,zo waarschuwt Oram.”. Ook Sprout.nl maakt hier melding van op 
haar website onder punt 7.

Chanel op Zuidas, berichtte Het Parool
“Frankrijks topparfums komen binnenkort uit Amsterdam. Chanel heeft voor bijna 45 miljoen 
euro een nog in aanbouw zijnde toren op de Amsterdamse Zuidas gekocht om daar zijn 
internationale hoofdkantoor te vestigen.”

Schouw bedrijventerreinen w.o. Zuidas
In opdracht van de gemeente Amsterdam voerde Cyber adviseurs de KBB metingen uit voor 
kantoor- en bedrijfslocaties in Amsterdam. Op de website van Oram vindt u de gegevens, ook 
van Zuidas. Het resultaat blijkt redelijk positief.

Wat zijn KBB metingen: Voor de gevestigde bedrijven is de kwaliteit van het beheer van de 
bedrijventerreinen van groot belang. De omgeving van het bedrijf vormt hun visitekaartje. 
Bedrijven willen hun klanten in een mooie omgeving ontvangen maar de ondernemer 
heeft daar zelf weinig invloed op. Om de kwaliteit van het beheer van de bedrijventerreinen in 
de gaten te houden worden periodiek kbb-metingen gehouden.

Bouw Blok 10 (Zuidas) aanstaande
Op de website van architectenweb valt te lezen dat in november wordt gestart met de bouw 
van Blok 10 op de Zuidas in Amsterdam. Het door Inbo ontworpen gebouw aan de 
Mahlerlaan wordt bijna negentig meter hoog. Er komen 175 woningen in met royale 
buitenruimtes die mede de vorm van het gebouw bepalen.

Onderzoek 925 over Russische wapendealer op de Zuidas leidt tot 
kamerdebat
Lees meer op de website van 925

30 oktober 2014 van 14.30-18.00, Symposium Fietsambitie Zuidas, Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36
Mmenteel wordt de Visie Zuidas herzien. De gemeenteraad verlangt daarin prominente 
aandacht voor de fietsambitie. Voor de Fietsersbond Amsterdam is dat aanleiding een 
symposium te organiseren over de vraag hoe de fiets beter kan worden benut bij het 
ontwikkelen van een bruisende, internationale toplocatie.

De Zuidas presenteert zich graag als locatie van wereldklasse en als hét zakelijk visitekaartje 
van Amsterdam. Maar waar Amsterdam zich onderscheidt als de wereldfietsstad, zal de 
Zuidas nog een tandje moeten bijschakelen voordat de fiets als unique selling point kan 
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dienen. Tijdens het symposium Fietsambitie op de Zuidas presenteren prominenten uit de 
wereld van verkeer, stedenbouw, bedrijfsleven en onderzoek hun visie, maar kunt ook u uw 
ideeën naar voren brengen. Een programma en een lijst van sprekers volgen. Via 
amsterdam@fietsersbond.nl kunt u zich nu alvast aanmelden.

VU bouwt duurzaam Nieuw Universiteitsgebouw: Onderwijs, onderzoek en 
cultuur onder één dak

‘s Avonds film kijken in de collegezaal van overdag: dat kan in het multifunctionele Nieuwe 
Universiteitsgebouw dat de Vrije Universiteit Amsterdam de komende drie jaar bouwt aan de 
De Boelelaan. Donderdag 18 september start de bouw officieel in aanwezigheid van 
wethouder Eric van der Burg, Jaap Winter en Louise Gunning, de voorzitters van de colleges 
van bestuur van de VU en de Universiteit van Amsterdam. Androids Alice en Nao van de 
beide universiteiten praten onder leiding van cabaretier/journalist Oscar Kocken over hun 
ambities en voeren samen met een student de openingshandeling uit.

Vastgoed.nl: Atriumgebouw krijgt twee torens
“G&S Vastgoed breidt het Atrium-gebouw op de Zuidas uit met zo’n 20.000 m2 verdeeld over 
twee nieuwe torens in opdracht van eigenaar Victory Advisors. Dat hebben G&S en Victory 
Advisors op 2 september verklaard in een interview met Hello Zuidas. In augustus is de 
renovatie van de entree, de lifthallen en de algemene ruimte begonnen. Deze eerste fase wordt 
al in oktober opgeleverd, stelt G&S in een toelichting. ‘De oplevering van het nieuwe deel 
van het Atrium is – afhankelijk van de verhuur – op zijn vroegst in 2017. We breiden het 
complex niet alleen uit van 34.000 m2 naar 54.000 m2 maar pakken ook het bestaande 
vastgoed flink aan. Zo werken we toe naar een Breeam very good label voor het gerenoveerde 
deel van het Atrium en een Breeam Excellent label voor het nieuwe deel van het Atrium’, 
aldus Martine Gründemann.”

  Rooftop Festival 25 september in the Old School
Op 25 september vindt in/op broedplaats Old School het Rooftop Festival plaats. Amsterdam 
Rooftop Solutions is nu een half jaar onderweg wil graag haar eerste inzichten en kennis 
delen. Het festival zal bestaan uit een uitgebreid, interactief programma. Je maakt kennis met 
de integrale rooftop aanpak, de innovatieve pilots en zij vertellen meer over de bijbehorende 
business cases. Ook is er ruimte voor de manier waarop het proces is vormgegeven.

17 oktober Inzamelingsactie Voedselbank rond Dag van de Armoede
De projectgroep Mensen van Green Business Club Zuidas organiseert in de week 20 tot en 
met 24 oktober een grootschalige inzamelingsactie voor de Voedselbank Amsterdam Zuid. De 
aftrap voor deze inzamelingsactie vindt plaats tijdens een lunch op het Mahlerplein op 17 
oktober, de internationale Dag van de Armoede. Lees verder… 
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Geslaagde workshopmiddag voor klanten van Voedselbank Amsterdam 
Zuid –
Green Business Club Zuidas organiseerde op 27 augustus een workshopmiddag voor klanten 
van de Voedselbank Amsterdam Zuid, in samenwerking met de Voedselbank Amsterdam Zuid 
en De Nieuwe Poort. Green Business Club Zuidas wil op deze manier kennis en expertise van 
bedrijven op Zuidas inzetten om re-integratie in de maatschappij te bevorderen en om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen met het zoeken van (vrijwilligers)werk. 

Trouwe huurders in WTC
Op vastgoedjournaal.nl  staat een interview van Hentenaar met Huijg.” WTC Amsterdam slaat 
zich verrassend sterk door de vastgoedcrisis heen. “De leegstand is al sinds 2008 niet meer 
boven de 4% geweest en is de laatste maanden zelfs verder gedaald naar 2,5%. Dat is echt 
extreem laag, zelfs voor Zuidasbegrippen”, zegt Huijg. Op dit moment telt het gebouw circa 
330 grote en kleine huurders. “De huurders zijn ons trouw, ruim 70% van hen verlengt het 
huurcontract en de meesten zitten er al langjarig.” Lees hier verder

Vergadering van de gemeenteraad van 10 september
Agendapunten waren:

RO nr 24 Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 tot 
instemmen met de herziening van de coördinatieregeling voor het grootstedelijk gebied 
Zuidas. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 574)

VV nr 30 Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 1 juli 2014 tot 
beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 5,9 miljoen ten behoeve van de 
planuitwerkingsfase van het project Ombouw Amstelveenlijn. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 583)

24 september raadscommissie RO, 13:30 – 17.00 uur, De Rooszaal, 0239, 
stadhuis
Bij het besloten deel, Tkn 1, Beantwoording motie 1179 Hoofdgroenstructuur Zuidasdok. 
(BD2014-008232).

In september weekendafsluiting Amstelveenseweg
Op het volgende weekend staan werkzaamheden gepland waarvoor de Amstelveenseweg 
moet worden afgesloten:26-28 september.

 Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid     
Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020
Kennisgeving van besluit
	 •	 Cluster SAAL (059).Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
(HZ_WABO-2014-006969 en olo-nummer 1303567) voor het oprichten van een trapopgang 
en fietsparkeerplaatsen op de locatie Europaboulevard aan de oostzijde van station RAI, 
aansluitend op de onder olo-nummer 379005 en olo-nummer 901805 verleende vergunningen.
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Het besluit ligt van donderdag 18 september 2014 tot en met woensdag 29 oktober 2014 ter 
inzage bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam.  Tijdens 
bovengenoemde periode staat voor belanghebbenden beroep open. Het beroepschrift moet 
worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.

	 •	 Cluster SAAL (057). Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
(HZ_WABO-2014-005982 en OLO-nummer 1276137) voor het oprichten van twee 
taludtrappen (T15 en T16) op de locatie A10-Zuid, aan de oostzijde van Kunstwerk 10 
(Schinkelbrug) ten behoeve van het project OV-. SAAL

	 •	 Cluster SAAL (055). Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
(HZ_WABO-2014-005830 en OLO-nummer 1276207) voor het oprichten van een 
geluidsscherm (KW13A) op de A10-Zuid, gelegen ten zuiden van het spoortracé 
tussen kunstwerk 13 (spoorviaduct over de Amstelveenseweg) en kunstwerk 14 
(spoorviaduct over de Parnassusweg) ten behoeve van het project OV-SAAL.

De besluiten liggen van donderdag 28 augustus 2014 tot en met woensdag 8 oktober 
2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te 
Amsterdam. Tijdens bovengenoemde periode staat voor belanghebbenden beroep open. 
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf
	 •	 Europaboulevard 7, 1079 PC: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 21 augustus 2014. Dossiernummer 
16-930546.

De vergunning ligt vanaf 1 september 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De 
burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202,1000 AE 
Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 MK: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 25 augustus 2014 tot en met 14 november 2014, verzonden 
d.d. 20 augustus 2014. Dossiernummer 43-924041.

De vergunning ligt vanaf 25 augustus 2014 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter 
inzage bij ons informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Bezwaar indienen 
kan bij onderstaand adres.

	 •	 Gaasterlandstraat 3, 1079 RH: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 1 oktober 2014 tot en met 1 april 2016, verzonden d.d. 22 augustus 2014. 
Dossiernummer 43-928775.

	 •	 Prinses Irenestraat 17, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 10 september 2014 tot en met 31 oktober 2014, verzonden d.d. 27 
augustus 2014. Dossiernummer 43-943772.

De laatste twee vergunningen liggen vanaf 1 september 2014 gedurende zes weken ter inzage 
bij het informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met 
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dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur 
uw bezwaarschrift naar: het AB bestuurscommissie, stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische 
Zaken Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning regulier
traat 96 – 1286765, kappen 8 bomen en geweigerd kappen 2 bomen
(26-08-2014);

	 •	 Van der Boechorststraat 6A/ De Boelelaan 1117 – 1351445, bouwen in afwijking van 
verleende omgevingsvergunning OLO 836597 t.w. wijzigen kelderverdiepingen 
(27-08-2014).

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending 
van deze beschikkingen bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, 
Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

	 •	 Amstelveenseweg – 1383627, kappen 8 bomen (05-09-2014);
	 •	 De Boelelaan/Gustav Mahlerlaan – 1293953, kappen 132 bomen en verplanten 13 

bomen
(05-09-2014);

	 •	 Zuidas – 1395725, kappen 2 bomen tussen gebouw The Edge en Rijksweg A10 
(05-09-2014);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending 
van deze beschikkingen bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, 
Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
	 •	 Terrein Parnassusweg/Zuidas – 1446985, kappen 243 bomen (08-09-2014);

De aanvraag ligt nog niet ter inzage.

	 •	 Terrein George Gershwinlaan – 1433229, bouwen in afwijking van 
omgevingsvergunning OLO 740857, t.w.: wijzigen bergingen, entree voor de auto's, 
vluchtweg/noodtrap en constructie (29-08-2014);

	 •	 Europaboulevard 1 – 1426847, planologisch mogelijk maken realisatie terras op 
trottoir
(14-08-2014);

	 •	 Gustav Mahlerlaan 114 -1431905, plaatsen reclame-uiting aan gevel (26-08-2014);
De twee laatste aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
	 •	 Parnassusweg 220A – 1275257, afwijken bestemmingsplan ten behoeve van 
oprichten 2 gebouwen, met bestemming daarvan tot rechtbank met parkeervoorzieningen en 
het tijdelijk hebben daarvan voor een periode van 5 jaar.

Het ontwerpbesluit ligt van donderdag 4 september 2014 gedurende zes weken ter inzage bij
stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam. Een ieder kan 
gedurende zes weken schriftelijk zijn/haar zienswijze indienen bij het college van B&W, p/a 
de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 
EE Zaandam.
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	 •	 Fred. Roeskestraat -1341481, planologisch strijdig gebruiken van gronden t.b.v. 
herinrichten groenstrook.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 september 
2014 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Centrum, Informatiebalie/
Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam.

Verlengen beslistermijn met zes weken
	 •	 Terrein Parnassusweg, Strawinskylaan – 1374077, kappen 5 bomen 
(07-07-2014);

21 sept – 30 nov Labportal 10, Salina door AnneMarie van Splunter in het Glazenhuis, 
Amstelpark

Voor het Glazen Huis, maakt AnneMarie van Splunter een zoutsculptuur. 
Lees hier verder.

23 september lunchconcert, 12.30-13.00 uur Thomaskerk Pr. Irenestraat 36
Elgershuizen & Mourier; Marene Elgershuizen is sopraan en Florent Mourier speelt piano.

Vanaf oktober lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

12 oktober 11.00 – 18.00 uur Pure markt, 
Amstelpark

 

Strijd om Zuidascup op 26 september 14.00-17.30
Bedrijfsteams strijden vrijdagmiddag 26 september voor de twaalfde keer om de felbegeerde 
Zuidas Cup.Dit toernooi vindt afwisselend plaats op de velden van AFC en SC Buitenveldert. 
Dit jaar is SC Buitenveldert de club die het toernooi samen met Dienst Zuidas van de 
gemeente Amsterdam organiseert.

4 en 5 oktober open weekend H A R V E S T M O O N in VU Hortus
Op beide dagen is er van 9.00 – 17.00 uur een kleine markt met allerlei lokale producten, 
zoals jams chutneys, sierraden en natuurlijk bollen van Dicks en planten en zaden vanuit onze 
eigen Vu Hortus.
Vanaf 13.00 – 17.00 uur vinden tevens activiteiten plaats. Voor de volwassenen zijn er 
rondleidingen door de kassen en de tuin en er is een workshop bloemschikken. Voor de 
kinderen is er speciale aandacht. De activiteiten voor de kinderen sluiten aan bij de 
kinderboekenweek, welke van 1 tm 12 oktober in het gehele land plaatsvindt.
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weekbericht 33 & 34

20 augustus 2014

19 september van 16.00 – 18.00 uur Groene wandeling in Zuidas voor 
bewoners en belangstellenden
Dienst uidas gaat samen met bewoners en belangstellenden op zoek naar kleine en grote 
ideeën voor groene projecten in Zuidas. Bij slecht weer wordt de wandeling verplaatst naar 
een andere datum. Aanmelden graag uiterlijk 5 september via deze link

U kunt meedenken over groene projecten die u graag in Zuidas gerealiseerd zou zien. Vul 
daarvoor uw top 3 in op het aanmeldformulier. Deze projecten probeert dienst Zuidas dan 
zoveel mogelijk mee te nemen in de route. Dienst Zuidas bepaalt uiteindelijk welke ideeën 
worden uitgevoerd.

De wandeltocht is een vervolg op een groene fietstocht in mei 2011. Bewoners en 
geïnteresseerden hebben toen samen met medewerkers van de gemeente Amsterdam door 
Zuidas gefietst om te kijken naar mogelijkheden om meer te doen met groen. Een aantal van 
deze ideeën is de afgelopen jaren met succes uitgevoerd.

Schilder Dirk Hakze in actie Kijk hier. 

Column: Dood gevonden op de Zuidas
Dichtbij.nl plaatste een artikel over Zuidas van Alex::”Er ligt een vogel op spoor 2. Nadat het 
gerommel van de laatste tram is weggestorven in de nacht, trekken de lijkenpikkers hem naar 
de vergetelheid tot er alleen een pluizig karkas over is. Een vlek op het beton. Maar er is 
hoop. Troost wordt namelijk geboden door de vooruitgang.”

Uit: Nieuws van B&W
Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het plan om op de hoek van de 
Buitenveldertselaan/ Parnassusweg en de Gustav Mahlerlaan een gebouw te realiseren met 
maximaal 16.500 vierkante meter voor een kantoor, bijbehorende parkeervoorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening, detailhandel of horeca in de
plint. Het gebouw past in het streven van de gemeente om ten noorden van de Gustav 
Mahlerlaan een gemengd gebied te maken met kantoren, woningen en hotels.

Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, 27 aug. 9:00 – 12:30 uur, 
locatie: De Rooszaal (0239), stadhuis
Agendapunten: 11 bij Verkeer en Vervoer: Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van 
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€ 5,9 miljoen ten behoeve van de planuitwerkingsfase project Ombouw Amstelveenlijn Nr. 
BD2014-006197

Bij tkn 27 Beantwoording brief vrienden van het Elzenbos.

Bouw spoorviaduct Beethovenstraat

Maandag 18 t/m donderdag 28 augustus van 7.00 uur – 19.00 uur (werkdagen) 
heiwerkzaamheden oostkant. Maandag 1 september t/m medio februari 2015 van 7.00- 19.00 
uur vervolg bouw oostelijk landhoofd en steunpunten.

Om deze werkzaamheden, die geluidshinder geven, veilig te kunnen uitvoeren wordt het 
autoverkeer in beide richtingen via de westzijde van de Beethovenstraat over één rijstrook per 
richting geleid. De oostelijke rijbaan is dan volledig afgesloten. Zo ook het oostelijk voet- en 
fietspad. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen over het westelijk voet- en 
fietspad. De Beethovenstraat oversteken kan ter hoogte van de met verkeerslichten beveiligde 
oversteek bij de G. Mahlerlaan of maak gebruik van de tunnel onder de Beethovenstraat bij de 
Strawinskylaan. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Publiekscontacten via 0800 – 
776 7245 en kijk op  www.prorail.nl/ovsaal

5 t/m 8 september werkzaamheden aan het spoor
In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 september van 02.10 uur t/m maandagochtend 8 
september 05.10 uur worden er door ProRail op verschillende locaties aan het spoor tal van 
werkzaamheden uitgevoerd.  Zo wordt er een ophaalburg gemonteerd, een nieuw stuk spoor 
aangesloten en worden de vloerdelen voor een nieuw viaduct aangebracht. Er rijden geen 
treinen tussen: Schiphol en Amsterdam Sloterdijk * Schiphol en Duivendrecht/Diemen Zuid *  
Schiphol en Amsterdam Bijlmer ArenA. Zie ook NS Reisplanner. 

25 aug. – 6 sept. ‘s nachts werkzaamheden aan de A10
Van maandag 18 tot en met zaterdag 23 augustus vinden voorbereidende werkzaamheden 
plaats. Van maandag 25 tot en met zaterdag 30 augustus wordt er gewerkt tussen knooppunt 
De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel. Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 september 
wordt er gewerkt tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer.

5 juli tot eind augustus werkzaamheden Parnassusweg/ P. van Anrooystraat 
en Amstelveenseweg

De werkzaamheden vinden plaats voor o.a. de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding. Het 
werk kan verkeershinder veroorzaken omdat wegen gedeeltelijk worden afgezet. Voor vragen 
mail naar omgevingscoordinator@zuidas.nl. Ook aan de Amstelveenseweg wordt gewerkt. 
Lees meer in het pdf fred_roeskestraat_werkzaamh 2014

Werkzaamheden Beatrixpark
In de komende weken vinden het Beatrixpark werkzaamheden plaats. Zoals de aansluiting van 

http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-amsterdam-zuid-duivendrecht/nieuws/heiwerkzaamheden-spoorviaduct-beethovenstraat
http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-amsterdam-zuid-duivendrecht/nieuws/heiwerkzaamheden-spoorviaduct-beethovenstraat
http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/actualiteiten/werkzaamheden-bij-schiphol.html
http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/actualiteiten/werkzaamheden-bij-schiphol.html
http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/actualiteiten/werkzaamheden-bij-schiphol.html
http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/actualiteiten/werkzaamheden-bij-schiphol.html
http://www.ns.nl/cms/reisplanner
http://www.ns.nl/cms/reisplanner
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/8augustus/nieuw-asfalt-a10/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/8augustus/nieuw-asfalt-a10/
mailto:omgevingscoordinator@zuidas.nl
mailto:omgevingscoordinator@zuidas.nl
https://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2014/07/fred_roekestraat_werkzaamh-2014.pdf
https://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2014/07/fred_roekestraat_werkzaamh-2014.pdf
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/8augustus/werkzaamheden-1/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/8augustus/werkzaamheden-1/


de kantoren van AkzoNobel en Stibbe op stadsverwarming en warmte en koude opslag 
(WKO). Het fietspad en de oostelijke brug gaan eind september weer open.

23 en 24 augustus laatste weekend werkzaamheden aan de Boelelaan

Aan de noordzijde van de De Boelelaan langs de tramlus van de lijnen 16 en 24 tegenover de 
VU wordt een fietspad aangelegd. Tijdens het werk blijven de trams gewoon rijden. 
Doordeweeks is tussen de Buitenveldertselaan en de Van der Boechorststraat één rijstrook 
beschikbaar richting het westen (Amstelveenseweg) en één rijstrook richting het oosten 
(Europaboulevard).

In september 2x weekendafsluiting Amstelveenseweg

Op de volgende weekenden staan werkzaamheden gepland waarvoor de Amstelveenseweg 
moet worden afgesloten: 5 – 8 september en 19 – 21 september.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Bekendmaking

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te 
bereiden voor het gebied Parnas in Zuidas. Dit gebied wordt globaal begrensd door de 
Begraafplaats Buitenveldert aan de westzijde, de Fred. Roeskestraat aan de noordzijde, de 
Parnassusweg aan de oostzijde en de A10 aan de zuidzijde.

Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voorziet in de vervangende nieuwbouw van het 
rechtbankgebouw aan de Parnassusweg. De overige gronden binnen het plangebied krijgen 
een conserverende bestemming.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Gustav Mahlerlaan 48, 1082 MA: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 20 augustus 2014 tot en met 31 oktober 2014, verzonden d.d. 6 
augustus 2014. Dossiernummer 43-936007.

De vergunning ligt vanaf 18 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar Het AB van de 
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bestuurscommissie van stadsdeel Zuid t.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo

	 •	 Europaboulevard – 1222495, aanleggen en gebruiken 150KV-kabel t.b.v. de 
inlussing voor hoogspanningsstation Zorgvlied, in afwijking van bestemmingsplan 
Buitenveldert.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 14 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage bij Stadsdeel 
Centrum, Amstel 1, Amsterdam. Zienswijze indienen? Binnen zes weke en sturen aan het 
college van B&W, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam onder vermelding van het betreffend 
adres en aanvraag.

Aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van een evenement 
“Slotmanifestatie” op 24 september 2014 van 09:00 uur tot 18:30 uur. Dossiernummer 
32-930526.

De aanvraag ligt vanaf 18 augustus 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de President Kennedylaan 923.Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het AB van de bestuurscommissie van 
stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

	 •	 Gustav Mahlerplein 110, 1082 MA: voor het houden van een evenement “Meatless 
Monday” op 22 september 2014 van 11:00 uur tot en met 14:00 uur. Dossiernummer 
32-934248.

De aanvraag ligt vanaf 11 augustus 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u 
uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en  stuur het aan het AB van de bestuurscommissie 
van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

van 1 t/m 5 september On the Roof film op het dak van de VU

Vijf dagen lang geniet je op de 16e verdieping van de nieuwste films uit de wereldcinema*, 
bijzondere voorgesprekken met wetenschappers en gastsprekers en een spectaculair uitzicht 
over de stad. Het On the Roof Film Festival is de aftrap van het VU-jaarthema ‘Vertrouwen 
geven’. Hoe kun je integer handelen en geef je daarmee vertrouwen aan de ander? Deze vraag 
komt binnen de vijf getoonde films op verschillende wijze aan bod. Klik voor het Programma.

7 sept – 30 nov Labportal 10, Salina door AnneMarie van Splunter in het 
Glazenhuis, Amstelpark

Voor het Glazen Huis, maakt AnneMarie van Splunter een zoutsculptuur. Ook andere 
kunstwerken zijn er te zien. Meer informatie hier.
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9 september 2014, lunchconcert 12:30-13:00 uur Thomaskerk Pr. 
Irenestraat 36

Het Ysaye Trio, bestaand uit Rad Ovcharova, viool, Emlyn Stam, altviool en Willem Stam, 
cello, spelen werken van Bach en Schubert.

Op dinsdag en donderdag lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, 
Claude Debussylaan 2-8 
14 september 17.00 uur Pure markt, Amstelpark
 

weekbericht 30 & 31 en 32

6 augustus 2014

Beelden RAI
Zowel Klaas de Boer als Het Parool schreven over de kunstwerken die recent bij de RAI zijn 
onthuld. De beelden zijn ontworpen door de Belgische kunstenaar Quillaume Bijl.

Jacksons op Zuidas voor herdenken broer
Het is oud nieuws maar toch…. op de website van hello Zuidas vindt u meer en ook hier.

19 september van 16.00 – 18.00 uur Groene wandeling in Zuidas voor 
bewoners en belangstellenden
Dienst Zuidas gaat samen met belangstellenden op zoek naar kleine en grote ideeën voor 
groene projecten in Zuidas. Bij slecht weer wordt de wandeling verplaatst naar een andere 
datum. Aanmelden graag uiterlijk 5 september via deze link. U kunt van vooraf 
meedenken over groene projecten die u graag in Zuidas gerealiseerd zou zien. Vul daarvoor 
uw top 3 in op het aanmeldformulier. Deze projecten probeert dienst Zuidas dan zoveel 
mogelijk mee te nemen in de route. Dienst Zuidas bepaalt uiteindelijk welke ideeën zullen 
worden uitgevoerd.

De wandeltocht is een vervolg op een groene fietstocht in mei 2011. Bewoners en 
geïnteresseerden hebben toen samen met medewerkers van de gemeente Amsterdam door 
Zuidas gefietst om te kijken naar mogelijkheden om meer te doen met groen. Een aantal van 
deze ideeën is de afgelopen jaren met succes uitgevoerd.

Vleermuiskasten geplaatst
Rondom de Krooswijkhof zijn 8 vleermuiskasten geplaatst. In het verleden zijn er 
vleermuizen waargenomen in BL46. Omdat dit gebouw gesloopt wordt in 2015, worden er uit 
voorzorg vast kasten geplaatst voor deze vleermuizen.
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Uit de bewonersbrief; Werkzaamheden bij Atriumgebouw

Vanwege toekomstige ontwikkelingen in Zuidas is het nodig de huidige parkeergarage van het 
Atrium te verwijderen. De eigenaar van het Atrium wil rondom het bestaande gebouw een 
nieuwe parkeergarage realiseren ter vervanging van de huidige garage. Dit vormt aanleiding 
om het bestaande kantoorgebouw te renoveren en uit te breiden met twee torens. Volgens de 
huidige planning start de bouw van de nieuwe parkeergarage eind 2014.

Omgevingsvergunning parkeergarage ~ Doordat hetzelfde aantal parkeerplaatsen terugkomt, 
kan de nieuwe parkeergarage worden gebouwd door middel van een afwijking op het 
geldende bestemmingsplan. Het verzoek tot het nemen van het zgn. WABO-afwijkingsbesluit 
is samen met de aanvraag voor de bouwvergunning voor de parkeergarage door de eigenaar 
ingediend. Deze aanvraag is in behandeling. Wanneer de vergunning hiervoor is verleend, 
wordt dit bekend gemaakt in o.a. De Echo. Lees het pdf Informatiebrief Strawinsky 
ontwikkelingen Atrium juli 2014

Slechtvalken
De website van de Prinses Irenebuurt maakte in het voorjaar van dit jaar melding van 
bijzondere gasten op Zuidas en wel in het in aanbouw zijnde gebouw van AKZO Nobel aan 
de Beethovenstraat. Het filmpje op Youtube spreekt voor zich. In de verte is de KPN-toren 
nabij station RAI zichtbaar.

Bodemonderzoek
Tot en met vrijdag 22 augustus vindt overdag en 's nachts rondom de A10, tussen de 
knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer, bodemonderzoek plaats. Soms kan dat enige 
geluidsoverlast geven.

5 juli tot eind augustus werkzaamheden Parnassusweg/ P. van Anrooystraat 
en Amstelveenseweg
De werkzaamheden vinden plaats voor o.a. de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding. Het 
werk kan verkeershinder veroorzaken omdat wegen gedeeltelijk worden afgezet. Voor vragen 
mail naar omgevingscoordinator@zuidas.nl. Ook aan de Amstelveenseweg wordt gewerkt. 
Lees meer in het pdf fred_roeskestraat_werkzaamh 2014

Extra werkterrein in Spinozabuurt
oor de werkzaamheden aan de hoofddrinkwaterleiding in de Spinozabuurt is vanaf 16 juli tot 
medio augustus extra werkterrein nodig op de Peter van Anrooystraat ter hoogte van de Dina 
Appeldoornstraat. Er is een omleiding ingesteld.

 

 

https://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2014/08/Informatiebrief-Strawinsky-ontwikkelingen-Atrium-juli-2014.pdf
https://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2014/08/Informatiebrief-Strawinsky-ontwikkelingen-Atrium-juli-2014.pdf
https://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2014/08/Informatiebrief-Strawinsky-ontwikkelingen-Atrium-juli-2014.pdf
https://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2014/08/Informatiebrief-Strawinsky-ontwikkelingen-Atrium-juli-2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lzUrYnvO0BI
https://www.youtube.com/watch?v=lzUrYnvO0BI
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/8augustus/bodemonderzoek/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/8augustus/bodemonderzoek/
mailto:omgevingscoordinator@zuidas.nl
mailto:omgevingscoordinator@zuidas.nl
https://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2014/07/fred_roekestraat_werkzaamh-2014.pdf
https://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2014/07/fred_roekestraat_werkzaamh-2014.pdf
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/7juli/extra-werkterrein/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/7juli/extra-werkterrein/


Werkzaamheden Boelelaan
Aan de noordzijde van de De Boelelaan langs de tramlus van de lijnen 16 en 24 tegenover de 
VU gaat een fietspad aangelegd worden. Tijdens het werk blijven de trams gewoon rijden. 
Doordeweeks is tussen de Buitenveldertselaan en de Van der Boechorststraat één rijstrook 
beschikbaar richting het westen (Amstelveenseweg) en één rijstrook richting het oosten 
(Europaboulevard).

Fase 3: maandag 28 juli 05.00 uur t/m vrijdag 22 augustus 23.00 uur   Het fietspad wordt 
aangelegd. Gevolgen: In beide richtingen is één rijstrook voor het autoverkeer beschikbaar.

Fase 4: zaterdag 23 augustus 07.00 uur t/m zondag 24 augustus 23.00 uur    De 
bovenlaag van de aangepaste rijbanen wordt geasfalteerd en markering wordt 
aangebracht.
	 •	 Eén rijstrook beschikbaar van de Buitenveldertselaan richting de 
Amstelveenseweg (oostelijke richting). De andere rijstrook (westelijke richting) is afgesloten.

	 •	 Het autoverkeer wordt omgeleid via de Van Nijenrodeweg en de Amstelveenseweg.
	 •	 De buslijnen 176 en 310 rijden vanaf de Buitenveldertselaan via de Van Nijenrodeweg 

en de Van der Boechorststraat naar de De Boelelaan waar ze kunnen halteren bij 
VUmc. De lijnen 241 en 242 rijden in dit weekend niet. Zie www.connexxion.nl voor 
informatie over de buslijnen.

Kijk voor actuele informatie op www.zuidas.nl.

Werkzaamheden bij Mahler 900 en 1000
Zie de bewonersbrief pdf kavel 14_16 Malher 900 1000 brief omwonenden 2014_07_25 ned 
– eng

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid
Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020
Bekendmaking B&W Amsterdam
Rectificatie De Bomenverordening 2014 bevat regels en criteria die door de gemeente in acht 
genomen dienen te worden bij de beoordeling van aanvragen om een kapvergunning en bij de 
afgifte ervan. De Bomenverordening 2014 vervangt de bestaande kapverordening uit 1964 en 
de Bomenverordening voor grootstedelijk gebied uit 2010.

Met de vaststelling begrenzing bebouwde komgrens in de zin van de Boswet, wordt de 
bebouwde komgrens gelijk getrokken met de gemeentegrens van Amsterdam met 
uitzondering van het noordelijk deel van het Amsterdamse Bos gelegen op Amsterdams 
grondgebied. Met deze vaststelling wordt één gelijkluidend toetsingskader voor alle gebieden 
in Amsterdam beoogd. Binnen de begrenzing zoals aangegeven op kaart behorende bij het 
besluit tot vaststelling begrenzing bebouwde kom Boswet, is de Bomenverordening 2014 van 
kracht.
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De vastgestelde Bomenverordening 2014 ligt met ingang van 7 augustus 2014 gedurende een 
termijn van zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, 
Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl.

Kennisgeving ontwerpbesluit spooruitbreiding SAAL voor het cluster SAAL-061 en 
SAAL-058
	 •	 Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
(HZ_WABO-2014-007584 en olo-nummer 1324715) voor het oprichten van keerwanden 
(damwanden), een taludtrap, een toegangshek en het realiseren van een in/ uitrit (Kunstwerk 
12X/Y),op de locatie Amstelveenseweg, met de kruising A10 te Amsterdam.

Het ontwerpbesluit ligt van 31 juli 2014 t/m 10 september 2014 ter inzage bij de gemeente 
Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam. Indienen zienswijzen? Dat kan tot 
en met 10 september 2014. Stuur uw zienswijze naar het college van B&W van de gemeente 
Amsterdam, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 
Postbus 209, 1500 EE Zaandam. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, emailadres: service@odnzkg.nl

Verleene omgevingsvergunningen, reguliere procedure
	 •	 Beethovenstraat (Plot 3 deelgebied Beethoven Zuidas) – 1203685, bouwen 
in afwijking van Omgevingsvergunningen OLO 381031 en OLO 414753 t.w. gedeeltelijk 
veranderen indeling gebouw (25-07-2014);

	 •	 Beethovenstraat (Plot 3 deelgebied Beethoven Zuidas) – 1235367, bouwen in 
afwijking van Omgevingsvergunning OLO 381031 t.w. gedeeltelijk veranderen gevels 
en inrichting
(28-07-2014);

	 •	 Gustav Mahlerlaan – 1242857, het planologisch mogelijk maken voor het tijdelijk 
oprichten van een gebouw, met bestemming tot sporthal met bijbehorende 
kleedkamers voor 5 jaar
(25-07-2014);

	 •	 Gustav Mahlerlaan – 1281115, tijdelijk oprichten terreinafscheiding en gebouw met 
bestemming tot sporthal met bijbehorende kleedkamers voor 5 jaar (25-07-2014);

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij het 
college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling 
Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning ontheffing Geluidsvoorschriften
	 •	 Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het maken van live en/of mechanische muziek 
van 30 augustus 2014 op 31 augustus 2014 vanaf 20:00 uur tot 01:00 uur, verzonden d.d. 23 
juli 2014. Dossiernummer 28-931571.

De vergunning ligt vanaf 4 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na 
verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester 
van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte
	 •	 De Boelelaan 401, 1082 RH: voor het werken in de openbare ruimte 
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gedurende de periode van 5 augustus 2014 tot en met 26 september 2014, verzonden d.d. 25 
juli 2014. Dossiernummer 43-929908.

De vergunning ligt vanaf 4 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van 
stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019 1070 BA Amsterdam

	 •	 Parnassusweg 220, 1076 AV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 28 juli 2014 tot en met 21 september 2014, verzonden d.d. 22 juli 2014. 
Dossiernummer 43-929894.

De vergunning ligt vanaf 28 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na 
verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het AB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

	 •	 Claude Debussylaan 134, 1082 MD: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 17 juli 2014 tot en met 26 september 2014, verzonden d.d. 
16 juli 2014. Dossiernummer 43-929269.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 28 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage op de 
President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het AB 
van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 
74019 1070 BA Amsterdam.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Bouw regulier Wabo
	 •	 Fred Roeskestraat – 1396017, kappen 19 bomen en verplanten 2 bomen 
(22-07-2014);

	 •	 Gustav Mahlerlaan/Zuidas (Gerswin, kavel 11 + 12) – 1385431, realisatie 2 
appartementencomplexen met gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage 
(15-07-2014);

	 •	 Zuidas (The Edge) – 1395725, kappen 2 bomen (22-07-2014).
De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Wanneer u wilt reageren op een aanvraag kan 
dit in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke besluit door het indienen van een 
bezwaarschrift.

Kennisgeving verlengen beslistermijn met zes weken
	 •	 Strawinskylaan – 1310545, realiseren ondergrondse parkeergarage 
(19-05-2014);

Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Aanvraag vergunning exploitatie horecabedrijf
	 •	 Europaboulevard 7, 1079 PC: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-930546.
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De aanvraag ligt vanaf 28 juli 2014 gedurende twee weken ter inzage op de President 
Kennedylaan 923. Niet mee eens? Maak uw bezwaar schriftelijk kenbaar en stuur het naar het 
AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Op dinsdag en donderdag lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, 
Claude Debussylaan 2-8
En 7 augustus, 17.00-20.00 uur Summer Jazz at the Southazz 

 t/m 24 augustus De TheeMachine, GrondVormen in de Orangerie en het 
Glazenhuis van het Amstelpark
De kunstenaars van LocalStyle en GrondVormen presenteren hun project en eerdere werken. 
Een deel van de presentatie in de Orangerie is een thee ceremonie. ‘Bird’ van Marlena Novak 
en Jay Alan Yim (in samenwerking met Jesus Duran) is een video-installatie in het 
Glazenhuis.

En in september ontwikkelt Roggeband zijn project de uitlaattuinen. Gedurende 5 weken is PJ 
Roggebrand de 2e kunstenaar die een periode in het Amstelpark doorbrengt voor een artistiek 
onderzoek.

19 t/m 21 augustus van 12.30 – 13.30 uur Grachtenfestival Zuidas, 
Strawinskylaan 59

De 19de concerten van Nederlands Saxofoon Octet en Wishful Singing.

 Lees verder over: Weekberichten.

weekbericht 28- 29-30

9 juli 2014

Het Parool kopt: "Doortrekken N/Zlijn hoeft niet duur te zijn”
Het doortrekken van de NZ-lijn naar Amstelveen hoeft helemaal niet schrikbarend duur te 
zijn, stelt Luud Schimmelpennink op 4 juni in de krant….”De huidige plannen, inclusief 
overkappingen bij de Zuidas, zullen uiteindelijk in 2028 uitgevoerd zijn en laten Amstelveen 
twee jaar zonder railvervoer. Wel wil men een plan uitwerken voor een ondergrondse metro in 
Amstelveen. Dat is onnodig duur en die metro zal op zijn vroegst klaar zijn in 2040. Er is een 
alternatief. Allereerst kan de Noord/Zuidlijn doorgetrokken worden naar de halte VU/De 
Boelelaan. Volgens door de gemeente opgestelde prognoses zal dat één van de drukste stations 
van de lijn worden. Daarna kan de lijn worden doorgetrokken naar Amstelveen of mogelijk 
nog verder. De beste oplossing hiervoor is een bovengrondse open buis, op palen, die buiten 
het gebied wordt geproduceerd en snel kan worden geplaatst……”.

Schimmelpennink brengt hier een oud plan naar voren waar heel Buitenveldert, gesteund door 
het toenmalige stadsdeelbestuur,  tegen in opstand kwam. Die metro op palen verschaft de 
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Buitenveldertselaan een lelijk aanzien en vanuit de metro kijk je zo de woningen binnen. 
Bewoners vonden een dergelijk plan geen optie.

Deze maand verschenen meerdere artikelen over dit onderwerp in Het Parool, hier leest u 
meer.

Wonen op Zuidas?
NUL20, het tijdschrift en platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam (juli 2014) sprak 
met twee bewoners op Zuidas en geeft mede aan de hand van cijfers een impressie van de 
gemengde woon- werkwijk in wording (foto binnentuin van woongebouw Opzuid.

Ook het tijdschrift Hello Zuidas besteedt aandacht aan wonen op Zuidas door vier bewoners 
van Zuidas te vragen naar hun ervaringen (blz 40).

En, Hello Zuidas besteedt ook aandacht aan de voorbereiding aanbesteding ZuidasDok. Die in 
volle gang is. Twee contractmanagers van projectorganisatie ZuidasDok komen aan het woord 
(blz 18). En in het infoblad –de aannemer aan zet- bij downloads, op de website van 
projectorganisatie ZuidasDok leest u wat men van de bouwers verwacht.

OVSAAL
In Dubbelklik van Prorail leest u de laatste ontwikkelingen rondom de bouw van het 
spoorviaduct over de Amstelveenseweg plus de planning van komende werkzaamheden aan 
het spoor pr_dubbelklik-informatiekrant_ov-saal_nr_3_zomer_2014_web pdf

Van 6 t/m 25 juli is metro 50 ingekort en rijdt metro 51 niet
Bij Station Zuid wordt gewerkt aan de Noord/Zuidlijn bij station Zuid. De aansluiting van de 
Noord/Zuidlijn op het bestaande netwerk in 2015 worden nu voorbereid. Hiervoor zijn 
aanpassingen aan het spoor nodig en moeten o.a. kabels en leidingen worden verlegd.  Tijdens 
dit werk is er op Station Zuid maar één spoor beschikbaar en kunnen er geen metro's rijden 
tussen Zuid en RAI. Metro 50 rijdt alleen tussen Isolatorweg en Station Zuid. Metro 51 
rijdt niet. Metro 53 en 54 rijden hun normale route. Bus 55 neemt het grootste gedeelte 
van de route van metro 51 over en rijdt tussen Amstelveen Westwijk en het Amstelstation via 
Station Zuid en Station RAI. Kijk hier voor de plattegrond en meer info.

5 juli tot eind augustus werkzaamheden Parnassusweg/ P. van Anrooystraat 
en Amstelveenseweg
De werkzaamheden vinden plaats voor o.a. de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding. Het 
werk kan verkeershinder veroorzaken omdat wegen gedeeltelijk worden afgezet. Het werk 
wordt in fasen uitgevoerd tijdens de vakantieperiode. Voor vragen mail naar 
omgevingscoordinator@zuidas.nl. Ook aan de Amstelveense wordt gewerkt. Lees meer in het 
pdf  fredroeskestraatwerkzaamh 2014
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Zienswijzen HUB Ravel
Op onze website leest u positief commentaar op stedenbouwkundige opzet en suggesties voor 
veilige fietsroutes van o.a. BPZ.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid
Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020
	 •	 Verkeersbesluit voor het afsluiten van het fietspad over het terrein van de RAI 
tussen het Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein tijdens de IBC beurs en de tijd die 
nodig is voor de op en afbouw van deze beurs. Amsterdam-Zuid. De afsluiting loopt van 3 tot 
22 september 2014.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de 
Staatscourant te worden ingediend bij hetDB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, 
afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag exploitatie vergunning horecabedrijf
	 •	 Gustav Mahlerplein 114, 1082 MA: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-920374.

	 •	 George Gershwinplein 6, 1082 MV: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-920576.

De bovengenoemde aanvragen liggen vanaf 7 juli 2014 gedurende twee weken ter inzage op 
de President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze sturen aan 
het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning horecabedrijf
	 •	 Claude Debussylaan 35, 1082 MC: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 26 juni 2014. Dossiernummer 
16-905560.

De vergunning ligt vanaf 7 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie 
Juridische Zaken Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.         

Aanvraag omgevingsvergunning bouw
	 •	 Barbara Strozzilaan 342 – 1356243, hebben en gebruiken parkeergarage 
(24-06-2014);

	 •	 Strawinskylaan 3001 – 1357479, kappen 31 bomen (25-06-2014);
	 •	 Zuidas, kavel 3 – 1347063, bouwrijp maken grond Parnassusweg en Gustav 

Mahlerlaan
(17-06-2014).

De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=8445
https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=8445
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-19198.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-19198.html
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties-zuid/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-26/horecabedrijf-week/bekendmaking-zuid-0/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties-zuid/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-26/horecabedrijf-week/bekendmaking-zuid-0/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties-zuid/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-26/horecabedrijf-week/bekendmaking-zuid/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties-zuid/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-26/horecabedrijf-week/bekendmaking-zuid/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties-zuid/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-26/horecabedrijf-week/bekendmaking-zuid-1/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties-zuid/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-26/horecabedrijf-week/bekendmaking-zuid-1/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen-0/juli-augustus/kopie-bekendmakingen/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen-0/juli-augustus/kopie-bekendmakingen/#;IdxPag=421764


Verleende vergunning werken in de openbare ruimte
	 •	 Amstelveenseweg 760, 1081 JK: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 18 augustus 2014 tot en met 31 december 2014, verzonden d.d. 26 
juni 2014. Dossiernummer 43-911507.

	 •	 Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 18 augustus 2014 tot en met 3 oktober 2014, verzonden d.d. 2 juli 
2014. Dossiernummer 43-919163.

De vergunningen liggen vanaf 7 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President 
Kennedylaan 923.

 13 juli 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Amstelpark 
 

13 juli Cliviafestival in de Hortus van de VU,  Van der Boechorststraat 8
Met muziek, film , theater en rondleidingen. 

Op dinsdag en donderdag lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, 
Claude Debussylaan 2-8
 

13 juli 13.00 uur Artists Talks en De TheeMachine, GrondVormen in de 
Orangerie en het Glazenhuis, Amstelpark
De kunstenaars van LocalStyle en GrondVormen presenterenhttp://
cliviafestival.wordpress.com/zondag-13-juli/ hun project en eerdere werken. Een deel van de 
presentatie in de Orangerie is een thee ceremonie. Entree is gratis, maar graag wel reserveren 
via info@zone2source.net.

16 en 17 juli Beachvolleybal op Mahlerplein
De transavia grand slam beachvolleybal vindt plaats van 16 tot en met 20 juli. Een gedeelte 
van de wedstrijden wordt gespeeld op het Mahlerplein in Zuidas op 16 en 17 juli. Speciaal 
hiervoor wordt een beachvolley stadion gebouwd, inclusief een flinke hoeveelheid zand.

Volgende week geen weekbericht. Daarna verschijnt het om de week.

weekbericht 27

2 juli 2014

Impressie info-bijeenkomst herzien Uitvoeringsbesluit Ravel
Het gebied wordt momenteel omringd door kantoren, sportaccommodaties en een 
parkeerterrein. Niettemin waren BPZ en enkele overburen aanwezig voor een uitleg over 
Ravel. Na de uitleg was er waardering voor de stedenbouwkundige opzet waarin een nieuwe 
watergang is opgenomen, een parkeergarage voor AFC en bezoekers die onder een van de 
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velden gepland en er is ruimte kantoren, het IKC, woningbouw en een hotel. De 
middensegmenthuurwoningen zullen vooral aantrekkelijk zijn voor gezinnen waardoor tussen 
de Mahlerlaan en de Boelelaan Zuidas uitbreidt met een nieuwe gemengde woonwerkwijk. 
Dat ook in Ravel een hotel staat gepland (aan de Beethovenstraat) riep, al snel de vraag op 
“wie gaat daar logeren” want de hotelcapaciteit in Zuidas en Buitenveldert neemt enorm toe. 
De suggestie was om het gebouw een meer flexibele bestemming te geven. Ook voor de 
reductie van windhinder langs de Beethovenstraat wordt aandacht gevraagd, zeker nu er nog 
een hoog gebouw bijkomt.

Voor toekomstige noord-zuid verbindingen (fietspaden) zoals langs de sportvelden die 
aansluit op routes door het Beatrixpark zal de veiligheid (sociaal en verkeerstechnisch) punt 
van aandacht moeten zijn. Op de verlengde Mahlerlaan gaat wel een snelheidsbeperking 
gelden. Sluipverkeer wordt zo ontmoedigd. En: na het opheffen van P15, nu in gebruik voor 
bufferparkeren voor de RAI zal een alternatief er voor moeten zorgen dat de woonwijk aan de 
overzijde van de Boelelaan niet geconfronteerd met extra parkeerdruk. Ook het afsluiten van 
de Van Heenvlietlaan voor auto’s vinden bewoners een goed idee want dat zou minder 
parkeeroverlast betekenen. Omrijden ervaren zij niet als probleem. Lees het volledige verslag 
op https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=8408

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot 10 juli 2014. Reacties richten aan: Dienst 
Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M. Soe-Agnie, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

2 juli vergadering gemeenteraad, 13.00 – 19.30 en op 3 juli 2014 om 13.00 
uur, Raadzaal, stadhuis
Agendapunt.18. Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014 
tot vaststellen van het bestemmingsplan Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 
(OVSAAL).

Agendapunt 20. Voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014 
tot het uiten van wensen en bedenkingen inzake de hoofdlijnen voor de Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving (EMVI) voor de aanbesteding Zuidasdok. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 
416).

Agendapunt: Ingekomen stukken nr 8 Raadsadres van Rover.

2 juli, 20.00 – 23.00, vergadering bestuurscommissie stadsdeel Zuid, 
President Kennedylaan 923
Agendapunt: Ontwerpgebiedsagenda's en ontwerpbegroting 2015 inclusief moties en 
amendementen, ter besluitvorming.

Nieuws uit B&W
Verkeer, Vervoer en Infrastructuur               Het college stemt in met het beschikbaar 
stellen van het uitvoeringskrediet van € 5,9 miljoen voor de planuit-werkingsfase van het 
project Ombouw Amstelveenlijn. De financiële middelen voor dit uitvoeringskrediet zijn 
afkomstig van Stadsregio Amsterdam. Wordt besproken in de gemeenteraad. Het college 
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stemt in met het overdragen van het herstel van het maaiveld rondom de diepe stations en 
bijbehorende bijdrage van € 5.734.379,- van project Noord-Zuidlijn naar project Rode Loper. 
Met dit besluit wordt het project Rode loper niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie 
van de nieuwe inrichting van het maaiveld boven het tracé van Noord-Zuidlijn, maar ook van 
alle inrichting van het maaiveld rondom de diepe stations van de lijn. Wordt besproken in de 
gemeenteraad.

Ontwikkeling 180 woningen in Fred Roeskestraat
Dienst Zuidas berichtte dat: "Dinsdag 1 juli hebben Provast en de gemeente Amsterdam de 
bouwenvelopovereenkomst getekend voor 180 huur- en koopappartementen aan de Fred. 
Roeskestraat op de Zuidas. Tegelijkertijd werd de turn-key overeenkomst voor 110 van de 180 
appartementen getekend met Amvest. Dit is het eerste woningbouwproject in de Fred. 
Roeskestraat.."

Klaas de Boer: “Het verband tussen zingeving en zakenleven”
“Zuidastalk op thepostonline: “In Zuidas speelt marktwerking een grote rol. Dat vooroordeel 
wil ik best bevestigen. Het opvallende daarbij is dat juist door die marktwerking ruimte is 
voor evenementen op het gebied van kunst, cultuur en zingeving. Kwestie van vraag en 
aanbod….” Lees hier verder.

 Vastgoed.nl kopte: “Geen metro van Zuidas naar Schiphol”
“Amterdam krijgt geen Rijksbijdrage voor het doortrekken van de nieuwe Noord-Zuidlijn van 
Amsterdam-Zuid naar Schiphol. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld in antwoord op 
Kamermoties.

Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam had aangekondigd deze doortrekking te 
onderzoeken. Zonder geld van het Rijk lijkt dit plan echter bij voorbaat kansloos. Volgens 
Mansveld is het doortrekken van de metro te duur en te gecompliceerd, omdat er vele bruggen 
en viaducten voor nodig zijn. Bovendien levert het ook te weinig passagiers op, omdat 
hetzelfde treinritje 10 minuten sneller is….”lees hier verder. 

Winnaars poeziewedstrijd AISC bekend
De allereerste "Zuidas International School Poetry Competition is een poëziewedstrijd voor 
leerlingen van onder andere de Amsterdam International Community School. Initiatiefnemer 
is schrijver/dichter en muzikant Ronald M. Offerman. Hij wees samen met een vakkundige 
jury de winnaars aan: Eerste prijs Julie Prickarts met Amsterdam, de tweede prijs ging naar 
Be Mock met Personification Poem, en Kohei Ishikawa  kreeg voor Kohei.de derde prijs.

 Zuidas  nr 1 bij vraag naar kantoorruimte
"Als onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de voorkeuren van kantoorgebruikers 
heeft CBRE de tien locaties geselecteerd met de meeste gebruikersvraag na de crisis. Voor de 
derde keer op een rij is Zuidas nummer 1", aldus berichtgeving op de website van Dienst 
Zuidas.
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OVSAAL
In Dubbelklik van Prorail leest u de laatste ontwikkelingen rondom o.a. de bouw van het 
spoorviaduct over de Amstelveenseweg plus de planning van komende werkzaamheden aan 
het spoor pr_dubbelklik-informatiekrant_ov-saal_nr_3_zomer_2014_web pdf

Van 6 t/m 25 juli is metro 50 ingekort en rijdt metro 51 niet
Bij Station Zuid wordt gewerkt aan de Noord/Zuidlijn bij station Zuid. De aansluiting van de 
Noord/Zuidlijn op het bestaande netwerk in 2015 worden nu voorbereid. Hiervoor zijn 
aanpassingen aan het spoor nodig en moeten o.a. kabels en leidingen worden verlegd.  Tijdens 
dit werk is er op Station Zuid maar één spoor beschikbaar en kunnen er geen metro's rijden 
tussen Zuid en RAI. Metro 50 rijdt alleen tussen Isolatorweg en Station Zuid. 

Metro 51 rijdt niet. Metro 53 en 54 rijden hun normale route. Bus 55 neemt het grootste 
gedeelte van de route van metro 51 over en rijdt tussen Amstelveen Westwijk en het 
Amstelstation via Station Zuid en Station RAI. Kijk hier voor de kaart en meer info.

5 juli tot eind augustus werkzaamheden Parnassusweg/ P. van Anrooystraat 
en Amstelveenseweg
De werkzaamheden vinden plaats ivm o.a. de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding. Het 
werk kan verkeershinder veroorzaken omdat wegen gedeeltelijk worden afgezet. Het werk 
wordt in fasen uitgevoerd tijdens de vakantieperiode. Voor vragen mail naar 
omgevingscoordinator@zuidas.nl.  Ook aan de Amstelveense wordt gewerkt. Lees hier meer 
in het pdf fred_roekestraat_werkzaamh 2014

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid
Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020
Aanvraag omgevingsvergunning bouw
	 •	 Terrein Fred. Roeskestraat 91 – 1341481, herinrichten groenstrook 
(12-06-2014);

	 •	 Fred. Roeskestraat 88-92 – 1341713, planologisch mogelijk maken van het uitbreiden 
van het gebouw met woningen en garage (12-06-2014);

De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunning bouw
	 •	 Scheldeplein 1, 1078 GR: voor het wijzigen van de voorgevel van de ABN 
AMRO bank ter hoogte van de begane grond, verzonden d.d. 26 juni 2014. OLO-nummer 
1267817.

	 •	 Beatrixpark t.h.v. Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van één 
haagbeuk (boomnummer 215904) in het Beatrixpark t.h.v. Diepenbrockstraat 1, 
verzonden d.d. 24 juni 2014. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 1311259.
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De vergunningen zijn alleen in te zien op de locatie President Kennedylaan 923 bij het 
informatiecentrum. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken 
bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het AB van de bestuurscommissie van 
stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA AMSTERDAM

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Scheldeplein 12, 1078 GR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 1 juli 2014 tot en met 28 november 2014, verzonden d.d. 25 juni 2014. 
Dossiernummer 43-911023.

	 •	 Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 25 augustus 2014 tot en met 26 december 2014, verzonden 
d.d. 25 juni 2014. Dossiernummer 43-914771.

	 •	 Europaplein 50, 1078 GZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 19 juni 2014 tot en met 15 augustus 2014, verzonden d.d. 18 juni 2014. 
Dossiernummer 43-912178.

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 30 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage 
bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling 
Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Op dinsdag en donderdag lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, 
Claude Debussylaan 2-8 
 

6 juli Cliviafestival in de Hortus van de VU. Van der Boechorststraat 8

Met muziek, verhalevertellers en film.

13 juli 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Amstelpark
13 juli aanvang 13.00 uur Artists Talks en De TheeMachine, GrondVormen 
in de Orangerie en het Glazenhuis van het Amstelpark
De kunstenaars van LocalStyle en GrondVormen presenteren hun project en eerdere werken. 
Een deel van de presentatie in de Orangerie is een thee ceremonie. Entree is gratis, maar graag 
wel reserveren via info@zone2source.net.

16 en 17 juli Beachvolleybal op Mahlerplein
De transavia grand slam beachvolleybal vindt plaats van 16 tot en met 20 juli. Een gedeelte 
van de wedstrijden wordt gespeeld op het Mahlerplein in Zuidas op 16 en 17 juli. Speciaal 
hiervoor wordt een beachvolley stadion gebouwd, inclusief een flinke hoeveelheid zand.

 Inschrijving voor Zuidas Cup
Op vrijdagmiddag 26 september zal er weer gestreden worden om de felbegeerde Zuidas Cup. 
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Sinds 2003 wordt dit toernooi ieder najaar gespeeld door private en publieke bedrijven die 
gevestigd zijn in Zuidas of betrokken zijn bij Zuidas projecten. Dit jaar organiseren we het 
evenement met SC Buitenveldert. Er kunnen maximaal 20 teams meespelen. Deadline voor 
inschrijvingen is 1 september 2014 via zuidascup@zuidas.nl.

 24 juli- 13 oktober Kunstproject “The Colors of Music III” in het 
Beatrixpark
“Van 24 juli tot 13 oktober werkt beeldend kunstenaar Dirk Hakze in het Beatrixpark aan: 
‘The Colors of Music III’, zo meldt Dienst Zuidas.  Hakze zet dan de 6e symfonie van 
componist Gustav Mahler om in een panoramisch beeld. Dit beeld bestaat uit 57 losstaande 
schilderijen, die in een concentrische opstelling op het gazon staan. De diameter van het werk 
is 26 meter. Met dit project wil de kunstenaar klassieke muziek in de schilderkunst integreren. 
U kunt het wordingsproces van het panorama van dichtbij meemaken. De muziek waarop 
Hakze schildert is via koptelefoons te beluisteren.” zie ook www.dirkhakze.com.
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25 juni informatie-avond over herzien Uitvoeringsbesluit Ravel
Dienst Zuidas houdt vanavond een informatie-avond (niet bedoeld voor inspraakreacties). 
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur, in het WTC Conferentiecenter 
(Zaal Place de la Concorde), Strawinskylaan 1.  Het Concept Herzien Uitvoeringsbesluit 
Ravel ligt ter inzage. Raadpleeg: 20140409 HUB Ravel (Herzien Uitvoeringsbesluit)[1] (PDF, 
51 MB). Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot 10 juli 2014. Reacties richten aan: 
Dienst Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M. Soe-Agnie, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

2 juli, 20.00 – 23.00, vergadering bestuurscommissie stadsdeel Zuid, 
President Kennedylaan 923
Agendapunt o.a. Ontwerpgebiedsagenda's en ontwerpbegroting 2015, ter besluitvorming.

Inbreng van BPZ op concepten Gebiedsprogramma en begroting bestuurscommissie 
Zuid

	 •	 Het stadsdeel wil meer woningen realiseren in het middensegment. Dat is toe te 
juichen, maar belangrijk is wel dat mensen/gezinnen met een modaal inkomen de huur 
voor dit middensegment niet kunnen betalen. Er is geen huurtoeslag voor dit segment. 
De grenzen voor de inkomens zouden per segment aangepast moeten worden, anders 
blijven we ook geld rondpompen. (Dit regelen is niet echt de bevoegdheid van het 
stadsdeel, maar aandacht daarvoor houdt het wel op de agenda.)

	 •	 De combinatie van sluiting van verzorgingshuizen (blz. 35) en het feit dat 25 % van de 
bevolking van Buitenveldert bejaard is, betekent dat er voldoende mogelijkheden 
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moeten zijn/komen voor dagopvang en andere voorzieningen. Ook om de 
mantelzorgers (ook bejaard) een beetje te ontzien.

	 •	 Het OV is en blijft zorgelijk. De winkels moeten per OV bereikbaar zijn evenals de 
algemene (medische) voorzieningen. (Dat regelen is niet de bevoegdheid van het 
stadsdeel, maar aandacht ervoor helpt om het op de agenda te houden.)

	 •	 Voor de programma-organisatie van Zuidas wordt 200.000 euro uitgetrokken. Voor het 
bewonersplatform Zuidas blijft 19.000 gehandhaafd tot 2018. Misschien zouden ze 
5000 euro kunnen verschuiven, zodat het BPZ wat vaker bijeenkomsten voor 
bewoners van Zuidas en de omliggende wijken kan organiseren. Dat is ook belangrijk 
om Zuidas en zijn bewoners niet een vreemd lichaam tussen de aanliggende wijken te 
laten worden.

BPZ gaf deze punten gisteren door aan Rocco Piers (GroenLinks) die ons om een inbreng van 
bewonersorganisaties heeft gevraagd.

Mahlerplein tijdelijke gedenkplek Michael Jackson
Het Parool meldt: “Ter nagedachtenis aan Michael Jackson (1958-2009) krijgt Amsterdam een 
tijdelijke gedenkplaats voor fans van de popster. Daarvoor wordt woensdag, op zijn vijfde 
sterfdag, een groot herdenkingsbord onthuld op de Amsterdamse Zuidas. Het 'Michael 
Jackson Memorial Billboard' toont de beroemde zwart-wit foto die fotograaf Claude Vanheye 
in 1977 van de (toen nog jonge) artiest maakte in de Amsterdamse Jordaan. Het komt te staan 
op het Gustav Mahlerplein, tussen vele kantoorgebouwen……” Op 25 juni om 13.00 uur 
werd het billboard geplaatst.

 Dag van de architectuur en de Rode Pieper
“Afgelopen zondag was het mogelijk om een kijkje te nemen in het OZW-gebouw, ook wel de 
Rode Pieper genoemd. In dit gebouw is het Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn van de VU 
gehuisvest. De dag werd georganiseerd door de Facilitaire Campus Organisatie in 
samenwerking met ARCAM. Veel architectuurliefhebbers genoten niet alleen van het 
bijzondere interieur, maar ook van het uitzicht over de VU Campus en de Zuidas.  De 
ontwerpteams van de architectenbureaus Team V Architectuur (Nieuwe Universiteitsgebouw) 
en EGM architecten (O|2 gebouw) waren op de bovenste verdieping aanwezig om de 
ontwerpen van de twee gebouwen toe te lichten. Daarnaast was het team VU 
Campusontwikkeling aanwezig om toelichting te geven over de VU Campus. Ook werden 
doorlopend rondleidingen gegeven door het team van Jeanne Dekkers Architecten.”

Bewoners Pr. Irenebuurt ervaren overlast van dance-events in RAI
Bewoners van de Pr. Irenebuurt zijn naar de rechter gestapt vanwege de geluidsoverlast 
veroorzaakt door vooral dance-events in de Parkhal van de RAI. Voor die hal is recent de 
nieuwe geluidsnorm van 115 dB naar 118 dB gegaan. De zitting vond 20 juni plaats. Het 
wachten is op de uitspraak van de rechter en de reactie daarop van stadsdeel Zuid en de RAI.

Green Business Club: Muziek verbindt ouderen, Voedselbank en Zuidas

“Zo’n 30 ouderen, contacten via de Voedselbank Amsterdam Zuid en medewerkers van 
bedrijven op Zuidas gingen er 18 juni samen op uit. Projectgroep Mensen van de Green 
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Business Club Zuidas organiseerde een leuk uitje naar Het Concertgebouw met aansluitend 
een lunch. Samen met een aantal werknemers van bedrijven op Zuidas werd eerst koffie 
gedronken, om vervolgens te genieten van een lunchconcert in de kleine zaal. Jong Talent van 
het Koninklijk Conservatorium Den Haag speelde werk van o.a. Dvořák, Tsjaikovski en 
Sarasate. Aansluitend was er een lunch om nog even gezellig met elkaar na te praten.”

Van 6 t/m 25 juli is metro 50 ingekort en rijdt metro 51 niet
Bij Station Zuid wordt gewerkt aan de Noord/Zuidlijn bij station Zuid. De aansluiting van de 
Noord/Zuidlijn op het bestaande netwerk in 2015 worden nu voorbereid. Hiervoor zijn 
aanpassingen aan het spoor nodig en moeten o.a. kabels en leidingen worden verlegd.  Tijdens 
dit werk is er op Station Zuid maar één spoor beschikbaar en kunnen er geen metro's rijden 
tussen Zuid en RAI. Metro 50 rijdt alleen tussen Isolatorweg en Station Zuid. Metro 51 
rijdt niet. Metro 53 en 54 rijden hun normale route. Bus 55 neemt het grootste gedeelte 
van de route van metro 51 over en rijdt tussen Amstelveen Westwijk en het Amstelstation via 
Station Zuid en Station RAI. Kijk hier voor de plattegrond en meer info.

5 juli tot eind augustus werkzaamheden Parnassusweg/ P. van Anrooystraat

De werkzaamheden vinden plaats ivm de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding. Het werk 
kan verkeershinder veroorzaken omdat wegen gedeeltelijk worden afgezet. Het werk wordt in 
vier fasen uitgevoerd.  Voor fase 1 en 2 zie de kaartjes (doorgang op de Parnassusweg blijft 
mogelijk). De uitvoering vindt plaats in de vakantieperiode. Voor vragen kunt u mailen naar 
omgevingscoordinator@zuidas.nl.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid
Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Bekendmaking
Op 12 februari 2014 is de Bomenverordening 2014 en begrenzing bebouwde kom Boswet 
door de gemeenteraad vastgesteld. De verordening bevat regels en criteria die door de 
gemeente in acht genomen dienen te worden bij de beoordeling van aanvragen om een 
kapvergunning en bij de afgifte ervan. Met de vaststelling begrenzing bebouwde komgrens in 
de zin van de Boswet, wordt de bebouwde komgrens gelijk getrokken met de gemeentegrens 
van Amsterdam met uitzondering van het noordelijk deel van het Amsterdamse Bos gelegen 
op Amsterdams grondgebied.

De stukken liggen van 26 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket 
van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam.

Aanvragen omgevingsvergunning bouw
	 •	  Terrein Fred Roeskestraat – 1333443, oprichten tijdelijke schoolgebouw 
voor 3 jaar
(11-06-2014);
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	 •	 Terrein Gustav Mahlerlaan 1337807, kappen 16 bomen (10-06-2014);
De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Aanvraag evenementenvergunning
	 •	 De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van het evenement VU 
Campus Open Air op 4 september 2014 van 14:00 uur tot en met 23:00 uur. Dossiernummer 
32-913497.

De aanvraag ligt vanaf 23 juni 2014 gedurende twee weken op de locatie President 
Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, 
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning
	 •	 Beethovenstraat, 1082 PR: voor het houden van het evenement “INC-
festival” op 5 juli 2014 van 12:00 uur tot en met 23:00 uur, verzonden d.d. 18 juni 2014. 
Dossiernummer 32-882409.

De vergunning ligt vanaf 23 juni 2014 gedurende zes weken op de locatie President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na 
verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester 
van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Verleende omgevingsvergunning bouw

	 •	 Antonio Vivaldistraat 50 t/m 52 – 1260301, gedeeltelijk veranderen kantoorgebouw 
(10-06-2014);

	 •	 Scheldeplein t/o 4, 10, 14 en 20 – 1283671, kappen 5 bomen (06-06-2014);

U kunt een bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van de verzending van deze 
beschikking, bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector 
Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte
	 •	 Scheldestraat 25, 1078 GE: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 1 augustus 2014 tot en met 17 oktober 2014, verzonden d.d. 13 juni 2014. 
Dossiernummer 43-906590.

De vergunning bligt vanaf 23 juni 2014 gedurende zes weken op de locatie President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, 
T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

27 juni Zuidas Culinair & Concert
Het evenement wordt opgeluisterd met een gratis openluchtconcert van het VU-Orkest. De 
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horeca van Zuidas presenteert zich met kraampjes. Proeven vanaf 15:30, concert vanaf 17:15. 
Zuidas Culinair & Concert zal na het concert overgaan in het Zuidas Zomerfeest, 
georganiseerd door Café de Blauwe Engel. En: beeldend kunstenaar Dirk Hakze zal tijdens 
Zuidas Culinair & Concert een schilderij maken, geïnspireerd op de muziek die het VU-orkest 
die avond speelt. Hakze doet dit om bezoekers van het evenement alvast een voorproefje te 
geven van zijn kunstproject The Colors of Music, dat van 24 juli tot 13 oktober in het 
Beatrixpark te zien en te beleven is. Hierbij wordt klassieke muziek omgezet in schilderkunst.

27 juni, ThomasFilm, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Start vrijdag 27 juni met ‘Jagten’ om 19.30 uur. Elke laatste vrijdagavond van de maand film 
kijken en in gesprek over de film met Evert Jan de Wijer, predikant Thomaskerk. Een kaartje 
reserveren kan hier 

Op dinsdag en donderdag lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, 
Claude Debussylaan 2-8

29 juni, 15.00-17.00 uur opening tentoonstelling Synergetica ArtScience 
Salon 4: Liquid Lattice , Het Glazenhuis, in het Amstelpark
Kunstenaar Jet Smits werkte samen met natuurkundige Stephen Picken (TU Delft) aan de 
creatie van de installatie LC Environment. Zij zullen een visueel adembenemende live 
ervaring laten zien van de bewegingen van vloeibaar kristal, een materiaal dat tegelijk vast en 
vloeibaar is. Ook het onderzoek dat hieraan ten grondslag lag wordt gepresenteerd.Tickets: 5 
euro. Reserveren info@zone2source.net

29 juni, vanaf 13.00 uur Cliviafestival in de Hortus van de Vu, Van der 
Boechorststraat 8
De 29ste veel muziek en theater.

Zuidas Solar Week: 31 juni t/m 4 juli
“De Green Business Club: Zonne-energie is duurzaam, dat weten we allemaal. Maar heb je 
wel eens uitgezocht hoe je dit zelf, thuis kunt gebruiken en wat het oplevert aan energie en 
kostenbesparing? Zuidas Solar Week is een uniek event waarmee de Green Business Club 
Zuidas alle medewerkers op de Zuidas bewust wil maken van de voordelen van zonne-energie 
en hen wil ondersteunen in de aanschaf van eigen zonnepanelen. Die week introduceert GBC 
korting voor wie serieus overweegt zonnepanelen aan te schaffen, de aanbieding loopt tot en 
met september 2014 Op de website www.zonenco.nl/zuidassolarweek kun je een online 
formulier invullen zonder enige verplichtingen.”

13 juli 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Amstelpark
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Het Parool kopte: ”D66 wil toch Noord/Zuidlijn naar Amstelveen”
“De nieuwe coalitie in Amsterdam die vandaag officieel aantreedt, maakt haast met het 
doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen. D66 wil dat de gemeenteraad nog voor 
de zomer stemt over onderzoek naar verlenging van de nieuwe metro voorbij het nu beoogde 
eindpunt, station Zuid. Met de steun van de andere collegepartijen (SP en VVD) kan een 
meerderheid ontstaan. … .”

25 juni informatie-avond over herzien Uitvoeringsbesluit Ravel
Dienst Zuidas houdt een informatie-avond (niet bedoeld voor inspraakreacties). Inloop vanaf 
19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur, in het WTC, zaal Place de la Concorde, 
Strawinskylaan 1. Vooraf aanmelden bij info@zuidas.nl.

Concept Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel ligt ter inzage. Raadpleeg: –
521_KG_Inspraak_Herz_Uitvoeringsbesl_Ravel_ (PDF, 217 kB) en –20140409 HUB Ravel 
(Herzien Uitvoeringsbesluit)[1] (PDF, 51 MB). Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot 
10 juli 2014. Reacties richten aan: Dienst Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M. Soe-Agnie, 
Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

25  juni, vergadering van commissies, 20.00 – 23.00 President Kennedylaan 
923
Dit is een extra vergadering van de commissies AZ&RO, de leden van de commissies LO&E 
en SL zijn ook uitgenodigd. De agendapunten zijn: ontwerp gebiedsagenda en ontwerp 
programmabegroting Zuid 2015 (in pdf versie te downloaden).

Wilt u reageren op de concept gebiedsagenda en/of de conceptbegroting? Rocco Piers 
(GroenLinks) liet ons (aangesloten organisaties BPZ) weten reacties te verzamelen op de 
concepten die de 25ste behandeld worden en vastgesteld worden in een vergadering van de 
bestuurscommissie van 2 juli. De gemeenteraad zal later het totaal van de budgetten voor de 
bestuurscommissie per programma vaststellen. Op 1 december neemt het college een besluit 
over de gebiedsgerichte budgetten per programma van de zeven bestuurscommissies. Reacties 
sturen naar rocco@groenlinks-zuid.nl.

 Van 6 t/m 25 juli is metro 50 ingekort en rijdt metro 51 niet
Bij Station Zuid wordt gewerkt aan de Noord/Zuidlijn. De aansluiting van de Noord/Zuidlijn 
op het bestaande netwerk in 2015 worden nu voorbereid. Hiervoor zijn aanpassingen aan het 
spoor nodig en moeten o.a. kabels en leidingen worden verlegd.  Tijdens dit werk is er op 
Station Zuid maar één spoor beschikbaar en kunnen er geen metro's rijden tussen Zuid en 
RAI. Metro 50 rijdt alleen tussen Isolatorweg en Station Zuid. Metro 51 rijdt niet. Metro 
53 en 54 rijden hun normale route. Bus 55 neemt het grootste gedeelte van de route van 
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metro 51 over en rijdt tussen Amstelveen Westwijk en het Amstelstation via Station Zuid en 
Station RAI. Kijk hier voor de plattegrond en meer info.

20 en 21 juni Nachtwerkzaamheden aan nieuw spoorviaduct 
Rozenoordbrug
Komend weekend worden tijdelijke damwanden bij het spoorviaduct Rozenoordbrug 
verwijderd. Vanwege veiligheidsrisico's voor de weggebruikers zijn rijstroken op de A10 's 
nachts afgesloten.

21 en 22 juni geen treinen
Komend weekend werkt ProRail aan het spoor rondom Schiphol. Houdt u rekening met een 
extra reistijd van 15 tot 30 minuten. Er rijden geen treinen op het traject Schiphol – 
Amsterdam Zuid – Amsterdam RAI – Duivendrecht/Amsterdam Bijlmer ArenA. U kunt 
gebruikmaken van NS-Stopbussen.

5 juli tot eind augustus werkzaamheden Parnassusweg/ P. van Anrooystraat
De werkzaamheden vinden plaats ivm de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding. Het werk 
kan verkeershinder veroorzaken omdat wegen gedeeltelijk worden afgezet. Het werk wordt in 
vier fasen uitgevoerd.  Voor fase 1 en 2 zie de kaartjes (doorgang op de Parnassusweg blijft 
mogelijk). De uitvoering vindt plaats in de vakantieperiode. Voor vragen kunt u mailen naar 
omgevingscoordinator@zuidas.nl. En op dinsdag 24 juni is er van 17.00 – 20.00 uur een 
inloopavond in het Spinozalyceum, Peter van Anrooystraat 8 te Amsterdam.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid  inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel. 14  020
Kennisgeving
	 •	 Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
(HZ_WABO-2014-005982 en OLO-nummer 1276137) voor het oprichten van twee 
taludtrappen (T15 en T16) op de locatie A10-Zuid, aan de oostzijde van Kunstwerk 10 
(Sinkelbrug) ten behoeve van het project OV-SAAL.

Het ontwerpbesluit ligt van 19 juni 2014 t/m 30 juli 2014 ter inzage bij de gemeente 
Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1. Het Algemeen en Sociaal Loket van Stadsdeel 
Centrum  is voor het publiek geopend op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur maar op 
donderdag van 13.00 tot 20.00 uur. Van 19 juni 2014 t/m 30 juli 2014 kan een ieder tegen het 
ontwerpbesluit zienswijzen naar voren brengen bij het college van B&W van de gemeente 
Amsterdam, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 
Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Stadsdeel besluit beëindiging exploitatie en registratie
	 •	 Prinses Irenestraat 37, 1077 WV: voor het beëindigen van de exploitatie en 
de registratie, in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, van UK 
Strawinsky, Prinses Irenestraat 37. Dossiernummer 71-854662, verzonden d.d. 1 juni 2014.
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Verleende vergunning Ontheffing Werktijden
	 •	 Oprichten spoorviaduct Amstel (OV-SAAL kunstwerk 20). Het trillend 
verwijderen van een damwandscherm op zaterdag 21 juni 2014 tussen 00:00 uur en 07:00 uur.

Aanvraag omgvingsvergunning bouw
	 •	 Terrein Amstelveenseweg (OV SAAL) – 1324715, oprichten damwanden 
(28-05-2014);

	 •	 Fred. Roeskestraat 73 – 1323239, wijzigen noordgevel aan linkerkant (27-05-2014);
De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED: voor het houden van een evenement 
“Eindexamententoonstelling” op 2 juli 2014 tot en met 6 juli 2014 van 10:00 uur tot 
20:00 uur. Dossiernummer 32- 910423.

De aanvraag ligt vanaf 16 juni gedurende twee ter inzage op de locatie President Kennedylaan 
923. Uw zienswijze kunt u schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het algemeen bestuur van 
de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning bouw
	 •	 Gustav Mahlerplein – 1245397, planologisch strijdig gebruiken van gronden 
t.b.v. toekomstige realisatie van ondergrondse waterberging (28-05-2014).

De vergunning ligt van 12 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage bij Stadsdeel Centrum, 
Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1. Beroep instellen kan binnen zes weken na ter 
inzage legging. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Kennisgeving verlengen beslistermijn met 6 weken
	 •	 Amstelveenseweg 856, 1081 JM: voor het maken van een extra bouwlaag op 
het platte dak, verzonden d.d. 10 juni 2014. OLO-nummer 1224879.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. 
Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

In juni geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
 

21 juni, 15.00-18.00 uur opening tentoonstelling  Secret Signals,  
Amstelpark
Met Midsummer Nights Performances.Er is werk te zien van Marlena Novak en Jay Alan Yim 
ism Jesus Duran (Glazen Huis), GrondVormen (Orangerie), Justin Bennett, Ronald van der 
Meijs, Chiel Kuijl (buiten locaties).
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22 juni 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Beatrixpark

 22 juni Dag van de Architectuur, tentoonstelling in OZWgebouw
Bovenin het OZW-gebouw (opleidingsinstituut Zorg en Welzijn) heb je een panoramisch 
uitzicht op de VU Campus en de Zuidas. Zondag worden er extra activiteiten georganiseerd, 
zoals een tentoonstelling over campusontwikkeling en presentaties over het Nieuwe 
Universiteitsgebouw en Labgebouw O|2. Team Campusontwikkeling VU en de ontwerpteams 
van de architectenbureaus Team V Architectuur en EGM architecten zijn op aanwezig om de 
campusontwikkeling en de ontwerpen van de twee uitgelichte gebouwen toe te lichten. 

De wandeling duurt 1,5 uur en start om 12.00 en 14.00 uur, verzamelpunt is Bagels & Beans, 
hoek Fred. Roeksesstraat en Parnassusweg.

24 juni, lunchconcert 12.30-13.009 uur, Thomaskerk, Pr Irenestraat 36
Mallet Collectief Amsterdam, Ramon Lomans, marimba en Vincent Houdijk, marimba.

27 juni Zuidas Culinaire & Concert
Het evenement wordt opgeluisterd met een gratis openluchtconcert van het VU-Orkest. De 
horeca van Zuidas presenteert zich met kraampjes. Proeven vanaf 15:30, concert vanaf 17:15. 
Zuidas Culinair & Concert zal na het concert overgaan in het Zuidas Zomerfeest, 
georganiseerd door Café de Blauwe Engel.

27 juni, ThomasFilm, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Start vrijdag 27 juni met ‘Jagten’ om 19.30 uur. Elke laatste vrijdagavond van de maand 
(vanaf sept.)  film kijken en in gesprek over de film met Evert Jan de Wijer, predikant 
Thomaskerk. Een kaartje reserveren kan hier.
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Themabijeenkomst 4 juni Zuidas vanuit bewonersperspectief druk bezocht
Lees het korte vertlsga in pdfversie verslag. 4 juni Zuidas vanuit bewonersperspectief PDF

Beelden op Europaplein
Guillaume Bijl heeft voor de muureinden zes sculpturen (geschilderd aluminium) gemaakt: 
een reus en reuzin, twee illusionisten en twee steltlopers. Betonnen sokkels maken deel uit 
van het werk. In de beeldenreeks zijn enkele typisch Hollandse referentie-elementen verwerkt, 
zoals de 17e eeuwse kledij van de reuzen en de Hollandse meisjes in volkskledij. De beelden 
variëren in hoogte van 4,5 tot 7,5 meter (inclusief muur en betonnen sokkel).” Kijk op http://
www.youtube.com/watch?v=JxmafZCvk-U  of lees het artikel in De Echo 
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Net als in NewYork: kiosken op straat
Op thepostonline verscheen 6 juni een artikel van Klaas de Boer. “ ….Ik verheug me op de 
komst van de kiosken. Het wordt hier net als in New York, waar kiosken en karretjes 
topomzetten draaien. Zuidas biedt tijdelijke plekken aan, voor een half jaar. Het geeft 
ondernemers de kans iets uit te proberen, zonder dat ze aan al te veel eisen moeten voldoen. 
Voor de levendigheid van een wijk is het goed als er op straat iets gebeurt. Kiosken kunnen 
daaraan een belangrijke bijdrage leveren. …”

Bloemenmanden
Op de Gustav Mahlerlaan, de Boelelaan en de Beethovenstraat zijn 50 zogenoemde ‘hanging 
baskets’ geplaatst. De manden met bloemen blijven tot het najaar hangen en geven kleur aan 
Zuidas.

Dit is betaald uit het Groeifonds Groen. Het Groeifonds Groen is bedoeld ter compensatie van 
het verlies aan openbaar gebied op Zuidas.

Nieuws uit B&W

Ruimtelijke Ordening           Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met de 
criteria voor de aanbesteding van het project Zuidasdok. In 2012 hebben het Rijk, de 
provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeente een beslissing genomen 
voor het project Zuidasdok. Het Zuidasdok is de ondergrondse aanleg van de ringweg A10 en 
de uitbreiding van het station Amsterdam Zuid. Bij het aanbesteden zal worden beoordeeld op 
criteria op het gebied van doorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid. Behandeling in de 
commissie is medio juni.

Grondzaken    Het college heeft ingestemd met de verkoop van stukken grond aan ProRail 
om de verdubbeling van de treinsporen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere mogelijk te 
maken. De ontwikkeling van de Zuidas leidt tot meer reizigers. Tegelijk groeit het 
treinverkeer vanwege de bouw van 60.000 nieuwe woningen in Almere. De extra sporen zijn 
nodig om alle reizigers ook in de toekomst te kunnen vervoeren.

18 juni, 9.00-17.00 uur vergadering Tijdelijke Algemene Raadscommissie, 
De Rooszaal 0239, Stadhuis
Agendapunt 17: Uiten van wensen en bedenkingen inzake de hoofdlijnen voor de Economisch 
Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) voor de aanbesteding Zuidasdok Nr. 
BD2014-004731.De commissie adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de 
raadsvoordracht (gemeenteraad 2 juli 2014). “De gemeenteraad wordt op twee momenten 
gevraagd om wensen en bedenkingen te uiten over de EMVI-onderwerpen. Het eerste 
moment is ten aanzien van de vaststelling van de EMVI-onderwerpen. De EMVI-
onderwerpen worden, onder voorbehoud van wensen en bedenkingen, ter vaststelling 
voorgelegd aan het bestuurlijke overleg Zuidasdok op 2 juli 2014. Deze besluitvorming vindt 
plaats gelijktijdig met besluiten over de actualisatie van de projectscope en financiën. Ten 
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aanzien van de aanbesteding zal aan de bestuurders worden gevraagd aan te geven welke 
EMVI-onderwerpen belangrijk zijn. Op basis van deze informatie zal de projectorganisatie de 
contracteisen en gunningscriteria opstellen.” Op blz 6 van de voordracht staat op welke wijze 
4 moties een plek hebben gekregen in het contract en de aanbestedingsprocedure.

Het nieuwe RAI Hotel krijgt 650 kamers
De gemeente Amsterdam en Amsterdam RAI zoeken een partij of combinatie van partijen 
voor de ontwikkeling, realisatie, financiering en exploitatie van het nieuwe RAI Hotel. In de 
bouwenvelop is het volgende programma opgenomen: een viersterrenhotel met tenminste 650 
kamers en de daarbij behorende hotelfaciliteiten en parkeerplaatsen.

Werkzaamheden in Gershwin
In het pdf op de website van dienst Zuidas vindt u meer info over de werkzaamheden in 
Gershwin.

De planning werkzaamheden Amstelveenseweg

 

Week 24 t/m 30 

Maandag 9 juni t/m vrijdag 25 juli 2014

 07.00 uur – 19.00 uur (werkdagen)

Realiseren opbouw middensteunpunt

Zaterdag 21 en zondag 22 juni geen treinen

In het weekend van 21 en 22 juni wordt door ProRail gewerkt aan het spoor rondom Schiphol. 
Houdt u rekening met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten. Er rijden geen treinen op het 
traject Schiphol – Amsterdam Zuid – Amsterdam RAI – Duivendrecht/Amsterdam Bijlmer 
ArenA. Op dit traject kunt u gebruikmaken van NS-Stopbussen.

Gedeeltelijke afsluiting A10 buitenring 

In de periode van vrijdag 20 juni tot en met zondag 22 juni tussen 23.00 uur en 08.00 uur zijn 
er drie rijstroken op de A10 buitenring afgesloten. Er kan gebruik gemaakt worden van de 
spitsstrook. Voor het volledige overzicht kijk hier.

Ter inzage: Concept Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel
Raadpleeg-52___1_KG_Inspraak_Herz_Uitvoeringsbesl_Ravel_ (PDF, 217 kB)
– 20140409 HUB Ravel (Herzien Uitvoeringsbesluit)[1] (PDF, 51 MB)
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Inspraakreacties met betrekking tot het uitvoeringsbesluit kunnen worden ingediend tot 10 juli 
2014. Reacties richten aan: Dienst Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M. Soe-Agnie, Postbus 
79092, 1070 NC Amsterdam.

Informatie-avond 25 juni aanvang 19.00 uur. Aanmelden: graag voor 23 juni via 
info@zuidas.nl.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid
Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel . 14  020

Kennisgeving ministerie van I en M
Het volgende ontwerpbesluit ligt ter inzage:

	 •	 Cluster SAA A1/A6,171, Ontwerp Watervergunning van het Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht/Waternet voor het onttrekken van grondwater voor de 
polderconstructie kunstwerk 35.

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage vanaf 12 juni t/m 23 juli 2014 bij Waternet, Korte 
Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam. Zienswijze kunnen worden ingediend bij Waternet, Postbus 
94370, 1090 GJ Amsterdam. Bron: De Echo 11.6.2014.

Kennisgeving verlengen beslistermijn

	 •	 De Boelelaan 1105 – 1283867, kappen 1 boom (10-04-2014);
	 •	 Gustav Mahlerlaan 97 – bouwen in afwijking van bouwvergunning W01/0523-2010 

t.w:
wijzigen brandwerendheid deuren naar lifthal en trappenhuizen 09-04-2014);

	 •	 Scheldeplein t/o 4, 10, 14 en 20 – 1283671, kappen 5 bomen (11-04-2014);
	 •	 Strawinskylaan 1 – 1257989, realiseren loopbrug (22-05-2014).
Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van een evenement “ Glory 24 
Amsterdam” op 29 november 2014 van 17:00 uur tot en met 23:30 uur. 
Dossiernummer 32-908816.

De aanvraag ligt vanaf 10 juni 2014 gedurende twee weken op de locatie President 
Kennedylaan 923. Uw schriftelijke zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn, sturen aan 
het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam. 

Aanvragen omgevingsvergunning bouw

	 •	 De Boelelaan t/o 1109 – 1298579, bouwen in afwijking van Omgevingsvergunning 
OLO 1077305 t.w: aansluiten fietsenstalling op bestaande gebouw (20-05-2014);
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	 •	 Claude Debussylaan 135-137, 143-145, 147-149, 155-157, 159-161, 167-169, 171-173 
en 179-181 – 1288435, verbouwen 8 office appartementen in 8 studio's en 8 3-kamer 
appartementen (22-05-2014);

	 •	 Terrein Gustav Mahlerplein – 1313533, kappen 11 bomen en verplanten 9 bomen 
(20-05-2014);

	 •	 Terrein Strawinskylaan – 1312301, realiseren parkeergarage Atriumgebouw 
(19-05-2014);

De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Geen zienswijzen

Naar aanleiding van de volgende ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend: ·Terrein 
Antonio Vivaldistraat 15 – 1106497, in gebruik nemen gebouw als onderwijsfunctie 
(integraal kindercentrum);

Verleende Exploitatievergunningen voor een horecabedrijf
	 •	 Gustav Mahlerlaan 50, 1082 ME: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 28 mei 2014. Dossiernummer 
16-883618.

De vergunning ligt vanaf 10 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na 
verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: B&W van 
Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

In juni geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8 

13 juni Strandzuid wordt strandOranje

Vanaf vrijdag 13 juni transformeert Strandzuid tot StrandOranje voor het WK2014.

14 en 15 juni Zonnewende, open weekend VU Hortus van 13.00- 20.00 uur, 
Van der Boechorststraat 8
Met rondleidingen en workshops.

Excursie langs het Ecolint, zondag 15 juni: 11.30 uur
Bijzondere planten en dieren zien? De eco-beheerder neemt u mee het gebied in en u krijgt 
onderweg een versnapering. Deelname is gratis! U kunt zich aanmelden via 
f.nieuwenhuis@zuid.amsterdam.nl. Voor beide excursies verzamelen bij het parkeerplaatsje 
naast Kalfjeslaan 56, met de auto te bereiken vanaf de Amsteldijk. Bron: Stadsdeel krant. Kijk 
voor meer informatie over het Ecolint, hier. 
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22 juni 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Beatrixpark

22 juni Dag van de Architectuur, 13.00 uur fietstocht door Buitenveldert en 
10.00 uur  rondwandeling (niet gratis)
Op de dag van de architectuur start het initiatief ‘Ontdek Van Eesteren in Bijzonder 
Buitenveldert’ haar activiteiten met rondwandelingen en fietstochten.

Fietstocht Buitenveldert       Onder leiding van twee architectuurbewonderaars, gidsen van 
het Van Eesterenmuseum, ga je kriskras door Buitenveldert waarbij aandacht is voor de 
karakteristieke opbouw van de wijk. Verzamelpunt: fietsverhuur Amsterdamse Bos 'Boshalte' 
direct rechts bij ingang van het Amsterdamse Bos aan de Amstelveenseweg.

Architectuurwandeling door Buitenveldert             Tijdens een anderhalf uur durende 
wandeling onder leiding van een gids wordt getoond hoe Van Eesteren zijn visie op 
stedenbouw in Buitenveldert realiseerde. Zondag 22 juni, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
uur, verzamelpunt: Openbare Bibliotheek Buitenveldert, Willem van Weldammelaan 5.

Rondwandeling Prinses Irenebuurt              Buitenveldert is de laatst gerealiseerde wijk uit 
het Algemeen Uitbreidingsplan (UAP) van Cornelis van Eesteren.  Verzamelpunt: 
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 start om 12.00 en 14.00 uur. De wandeling duurt 1,5 uur.

27 juni Zuidas Culinair & Concert
Het evenement wordt opgeluisterd door een gratis openluchtconcert van het VU-Orkest. De 
horeca van Zuidas presenteert zich met kraampjes. Proeven vanaf 15:30, concert vanaf 17:15. 
Zuidas Culinair & Concert zal na het concert overgaan in het befaamde spectaculaire Zuidas 
Zomerfeest, georganiseerd door WTCafé de Blauwe Engel.

weekbericht 23

4 juni 2014

Voorproefje beeldenreeks voor de RAI
Persuitnodiging Feestelijke onthulling beelden Europaplein

“Bij de herinrichting van het Europaplein is een nieuwe muur ontworpen rondom het terrein 
van Amsterdam RAI. Deze muur heeft als functie twee aangrenzende polders, die op 
verschillende niveaus liggen, met elkaar te verbinden. In het ontwerp is gezocht naar een 
vertaling voor de rand, zowel naar traditionele als hedendaagse oplossingen. De rand heeft 
een duidelijke link met de Amsterdamse School architect Kramer, maar niet in traditionele 
zin. Omdat de beursgebouwen een robuuste uitstraling hebben, is het belangrijk dat de rand 
ook een krachtige verschijning wordt. In het ontwerp van het Europaplein krijgt iedere ingang 
dezelfde opbouw met krachtige ornamenten naar voorbeeld van Kramers bruggen.

Feestelijke Beeldenreeks
Guillaume Bijl heeft voor de muureinden zes sculpturen (geschilderd aluminium) gemaakt: 
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een reus en reuzin, twee illusionisten en twee steltlopers. Betonnen sokkels maken deel uit 
van het werk. In de beeldenreeks zijn enkele typisch Hollandse referentie-elementen verwerkt, 
zoals de 17e eeuwse kledij van de reuzen en de Hollandse meisjes in volkskledij. De beelden 
variëren in hoogte van 4,5 tot 7,5 meter (inclusief muur en betonnen sokkel).” Lees meer op 
onze website  en kijk op Youtube.

Zuidas poëzie
Dichtbij.nl berichtte dat: ”De leerlingen van de Amsterdam International Community School 
op de Zuidas aan het dichten zijn geslagen. De school organiseert in samenwerking met 
dichter Ronald M. Offerman, de initiatiefnemer, een heuse poëziewedstrijd.”

Bouwinvest koopt 75 woningen op Zuidas
“Bouwinvest koopt alle 75 huurwoningen in het project Kop Zuidas in Amsterdam. De 
vermogensbeheerder tekent daarvoor vandaag een turn-key-overeenkomst met 
vastgoedontwikkelaar AM. De woningen, ontworpen door architectenbureau Studioninedots, 
hebben een verdiepingshoogte van 3 meter, grote raampartijen en royale balkons. Ze worden 
verhuurd in de vrije sector. Een ondergrondse, per lift bereikbare parkeergarage biedt 51 
plaatsen.” Dat is te lezen op Vastgoedmarkt.nl.

Zuidas in de zon tijdens Solar Week
Van maandag 23 t/m vrijdag 27 juni 2014 organiseert de Green Business Club Zuidas de 
tweede editie van de Zuidas Solar Week! Zonne-energie is duurzaam, dat weten we allemaal. 
Maar heb je wel eens uitgezocht hoe je dit zelf, thuis kunt gebruiken en wat het oplevert aan 
energie en kostenbesparing?

 ORAM vraagt om duidelijkheid over realisatie Zuidasdok
“Zuidas staat aan de vooravond van de aanbesteding van het Zuidasdok. Dit najaar start de 
bouw en daarvoor moet een aannemer worden geselecteerd. Voor de bedrijven op Zuidas is 
het van essentieel belang dat deze aannemer zorgt dat de medewerkers zo min mogelijk last 
hebben van de bouw en dat de Zuidas goed bereikbaar blijft. Maar wat de eisen zijn waar de 
aannemer aan moet voldoen, is volkomen onduidelijk. De bedrijven hebben nog geen enkele 
informatie ontvangen. ORAM heeft om openheid en duidelijkheid gevraagd.” Lees op hun 
website meer.

11 juni, 20.00-23.00 uur, Commissie III vergadering AZ en RO, President 
Kennedylaan 923
Agendapunt 6 Presentatie Horeca in Zuid en 7 Presentatie Wonen en Bestemmingsplannen 
beide punten zonder stukken.En agendapunt TKN, Gevolgen actualisatie 
Luchthavenindelingbesluit met een overzicht.

Werkzaamheden in Gershwin
In het pdf op de website van dienst Zuidas vindt u meer info over de werkzaamheden in 
Gershwin.
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Weekendafsluiting Amstelveenseweg  6 t/m 8 juni
In het weekend van 7 en 8 juni 2014 worden in de tussenbermen van de Amstelveenseweg de 
hulpsteunpunten voor het nieuwe spoorviaduct aangebracht. Om dit veilig en snel te kunnen 
doen wordt de Amstelveenseweg ter hoogte van het spoorviaduct afgesloten van vrijdagavond 
6 juni 23.00 uur tot maandagmorgen. De tram, bus, metro en trein  blijven rijden gedurende 
de werkzaamheden.

Zaterdag 21 en zondag 22 juni geen treinen Duivendrecht-Schiphol
In het weekend van 21 en 22 juni wordt door ProRail gewerkt aan het spoor rondom Schiphol. 
Houdt u rekening met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten. Er rijden geen treinen op het 
traject Schiphol – Amsterdam Zuid – Amsterdam RAI – Duivendrecht/Amsterdam Bijlmer 
ArenA. Op dit traject kunt u gebruikmaken van NS-Stopbussen.

Gedeeltelijke afsluiting A10 buitenring
In de periode van vrijdag 20 juni tot en met zondag 22 juni tussen 23.00 uur en 08.00 uur zijn 
er drie rijstroken op de A10 buitenring afgesloten. Er kan gebruik gemaakt worden van de 
spitsstrook. Voor het volledige overzicht kijk hier.

Ter inzage: Concept Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel en informatie-avond

Raadpleeg –52_1_KG_Inspraak_Herz_Uitvoeringsbesl_Ravel_ (PDF, 217 kB), – 20140409 
HUB Ravel (Herzien Uitvoeringsbesluit)[1] (PDF, 51 MB)

Inspraakreacties met betrekking tot het herziene uitvoeringsbesluit Ravel kunnen worden 
ingediend tot 10 juli 2014. Reacties richten aan: Dienst Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M. Soe-
Agnie, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Informatie-avond 25 juni aanvang 19.00 uur. 
Aanmelden: graag voor 23 juni via info@zuidas.nl.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte
	 •	 Antonio Vivaldistraat 50, 1083 HP: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 29 mei 2014 tot en met 19 december 2014, verzonden d.d. 22 mei 
2014. Dossiernummer 43-899539

De vergunning ligt vanaf 2 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan binnen zes weken uw 
bezwaar naar: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling 
Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
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Aanvraag vergunning exploitatie voor een horecabedrijf
	 •	 Claude Debussylaan 35, 1082 MC: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-905560.

De aanvraag ligt vanaf 2 juni 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie President 
Kennedylaan 923. Uw zienswijze kunt u schriftelijk kenbaar maken en sturen aan: Het AB 
van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verlenging beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken
	 •	 De Boelelaan 859, 873 en 1043, 1082 RW: voor het veranderen van het 
gebruik van de eerste verdieping van kantoorfuncties naar veertien woonfuncties met in totaal 
negenenzeventig studentenkamers en gezamenlijke ruimten en het veranderen van de kozijnen 
en entrees tot de eerste verdieping van het gebouw De Boelelaan 859, 873 en 1043 en het 
veranderen van bedrijfsruimten ter hoogte van de begane grond van het gebouw De Boelelaan 
859, 873 en 1043 (fase 1), verzonden d.d. 27 mei 2014. OLO-nummer 1203519.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum met zes weken verlengd. Bent u het niet 
eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken uw bezwaarschrift sturen aan Het AB van 
de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 
1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte
	 •	 Scheldeplein 5, 1078 GR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 9 juni 2014 tot en met 20 december 2014, verzonden d.d. 23 mei 2014. 
Dossiernummer 43-901538

De vergunning ligt vanaf 2 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, 
t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

In juni geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
10 juni, 12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Richard Chang, piano.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark       
Eerstvolgende 8 juni. 

14 en 15 juni Zonnewende, open weekend VU Hortus van 13.00- 20.00 uur, 
Van der Boechorststraat 8
Met rondleidingen en workshops.

Excursie langs het Ecolint, zondag 15 juni: 11.30 uur
Bijzondere planten en dieren zien? De eco-beheerder neemt u mee het gebied in en u krijgt 
onderweg een versnapering. Deelname is gratis! U kunt zich aanmelden via 
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f.nieuwenhuis@zuid.amsterdam.nl. Voor beide excursies verzamelen bij het parkeerplaatsje 
naast Kalfjeslaan 56, met de auto te bereiken vanaf de Amsteldijk. Bron: Stadsdeel krant. Kijk 
voor meer informatie over het Ecolint op de website stadsdeel Zuid. Foto: Kleine Loopveld.

22 juni Dag van de Architectuur, fietstocht en wandeling door Buitenveldert 
(niet gratis)
Op de dag van de architectuur start het initiatief ‘Ontdek Van Eesteren in Bijzonder 
Buitenveldert’ haar activiteiten met rondwandelingen en fietstochten.

Fietstocht Buitenveldert       Onder leiding van twee architectuurbewonderaars, gidsen van 
het Van Eesterenmuseum, ga je kriskras door Buitenveldert waarbij aandacht is voor de 
karakteristieke opbouw van de wijk. Verzamelpunt: fietsverhuur Amsterdamse Bos 'Boshalte' 
direct rechts bij ingang van het Amsterdamse Bos aan de Amstelveenseweg.

Architectuurwandeling door Buitenveldert             Tijdens een anderhalf uur durende 
wandeling onder leiding van een gids wordt getoond hoe Van Eesteren zijn visie op 
stedenbouw in Buitenveldert realiseerde. Zondag 22 juni, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
uur, verzamelpunt: Openbare Bibliotheek Buitenveldert, Willem van Weldammelaan 5.

Rondwandeling Prinses Irenebuurt              Buitenveldert is de laatst gerealiseerde wijk uit 
het Algemeen Uitbreidingsplan (UAP) van Cornelis van Eesteren.  Verzamelpunt: 
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 start om 12.00 en 14.00 uur. De wandeling duurt 1,5 uur.

week bericht 22 mei 2014

4 juni BPZ Themabijeenkomst Zuidas vanuit bewonersperspectief
Speciaal voor leden van de bestuurscommissie in stadsdeel Zuid en natuurlijk bewoners en 
belangstellenden. Cisca Griffioen, voorzitter van BPZ stipt belangrijke onderwerpen aan waar 
de verschillende aangesloten organisaties zich voor inzetten. 4 juni 17.30-19.30 uur met een 
hapje. Locatie: café Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Vooraf 
aanmelden verzekert u van een plaats. 

6 juni onthulling kunstwerken van Guillaume Bijl bij RAI
Op de rand van het opnieuw ingerichte plein voor Amsterdam RAI wordt op 6 juni a.s. een 
bijzonder kunstwerk onthuld: “de Feestelijke Beeldenreeks van de Belgische kunstenaar 
Guillaume Bijl. Zes grote, kleurrijke beelden, die speciaal zijn gemaakt voor de drie entrees 
van het plein. Omwonenden ontvangen deze week een uitnodiging voor de onthulling van de 
beelden”, aldus het bericht op de website van dienst Zuidas. De onthulling is om 15.30 uur. 
Aanmelden tot 1 juni kan hier.

Noordzone Zuidas in beeld
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In de brochure van dienst Zuidas (mei 2014) leest u uitgebreid wat er op stapel staat. En dat is 
niet gering. Een nieuw gebouw voor de rechtbank, Verder komt in de Fred Roeskestraat een 
mix van onderwijs, wonen en bedrijvigheid. In het gebied rond de Strawinskylaan, nabij de 
Beethovenstraat, komt o.a. een van de oude gebouwen weer tot leven. De Goede Doelen 
Loterijen neemt zijn intrek in het voormalig Winterthur gebouw en in de het souterrain komen 
horeca en openbare voorzieningen. De komst van een museum is weer actueel. Lees verder in 
de pdf Brochure Noordzone Zuidas 2014 mei.

Nieuws uit B&W

Personeelszaken          Het college heeft ingestemd met de benoeming van vier stedelijk 
directeuren van de clusters per 15 mei 2014. De stadsdeelsecretarissen van de zeven 
stadsdelen zijn per 20 mei 2014 benoemd. Met deze benoemingen wordt uitvoering gegeven 
aan het besluit over de hoofdlijnen van de nieuwe organisatie op 15 oktober 2013.

De Bestuurscommissie Zuid gaat over 3 gebieden en 5 wijken

Een introductieprogramma stond vorige week op de agenda van de bestuurscommissie. In een 
pp-presentatie wordt uitgelegd hoe begroting, sturing en organisatie vorm krijgen. De 
bestuurscyclus (centrale stad) bestaat uit het programma-akkoord, de meerjarenplannen en de 
gebiedsagenda. Voor bestuurscommissies is het begrip -gebied- van belang. Want aan gebied 
worden -monitor, -analyse, -agenda en -gebiedsplan gekoppeld als activiteit waarvan de 
resultaen een rol gaan spelen op centraal niveau. In de presentatie is sprake van een 
gebiedsindeling in Zuid in 3 gebieden en 5 wijken (zie kaartje). Uit het kaartje valt nog niet 
op te maken dat Zuidas als “apart gebied in wording” onder de commissie Ruimte en 
Economie van de centrale stad valt. Het beheer van het gebied is wel een lokale 
verantwoordelijkheid: dus van de bestuurscommissie. De presentatie leest u hier onder aan de 
agenda.                            

Participatiemedewerkers in Zuid

In de laatste editie van de Gemeentekrant worden de participatiemedewerkers genoemd. 
Stadsdeel Zuid denkt graag met u mee over wat er allemaal kan in uw buurt en kijkt waarin zij 
u kan ondersteunen. Het zijn per gebied:

	 •	 Buitenveldert, Zuidas, Prinses Irenebuurt: Sidney Cruickshank, e-mail: 
s.cruickshank@zuid.amsterdam.nl

	 •	 De Pijp en Rivierenbuurt: Monique Bär, e-mail: m.bar@zuid.amsterdam.nl
	 •	 Stadion- en Apollobuurt, Willemsparkbuurt, Schinkelbuurt, Hoofddorppleinbuurt, 

Museumkwartier: Filiz Alkan, e-mail: f.alkan@zuid.amsterdam.nl
BPZ sprak deze week met de adviseur burgerparticipatie van het stadsdeel Zuid. Corinne 
Sieger vertelde dat zij haar aandacht o.a. gaat richten op wat er in deelgebied Ravel gebeurt en 
welke burgerinitiatieven daar boven komen drijven. Het is een gebied waar binnenkort 
onderwijsfuncties en studentenhuisvesting gerealiseerd worden. 

11 juni, 20.00-23.00 uur, Commissie III vergadering AZ en RO, President 
Kennedylaan 923
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Agendapunt 6 Presentatie Horeca in Zuid en 7 Presentatie Wonen en Bestemmingsplannen. 
Beide punten zonder stukken. En agendapunt TKN, Gevolgen actualisatie 
Luchthavenindelingbesluit met een overzicht.

Werkzaamheden G&S Bouw aan de Beethovenstraat/Boelelaan/Gustav 
Mahlerlaan
G&S Bouw informeerde omwonenden over de voorlopige data waarop ze het beton storten en 
de vloeren gaan vlinderen op vrijdag 13/14 juni. De werkzaamheden kunnen hinder 
veroorzaken. Heeft u vragen over de bouw van het project 400-500 Beethovenstraat, mail 
info@beethovenstraat.nl, of bel 020-4526879. (Bron: Bewonersbrief van G&S Bouw) Kijk 
ook hier.

Amstelveenseweg 6 juni weekendafsluiting
Van vrijdag 6 juni 23.00 uur tot en met maandag 9 juni 05.00 uur is de Amstelveenseweg ter 
hoogte van de onderdoorgang ringweg A10 afgesloten voor al het verkeer met uitzondering 
van openbaar vervoer. Meer informatie over de spoorverdubbeling Schiphol, Amsterdam, 
Almere en Lelystad (OV SAAL) leest u op de site van ProRail.Kijk voor de locatie op de 
kaart. Bron: gemeente Amsterdam.

Werkzaamheden aan het spoor 21 juni 01.00 u – 23 juni 05.30 u
Kijk hier voor het volledige overzicht. en kijk bij periode 4.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

Concept herzien uitvoeringsbesluit Ravel
Voor het plangebied Ravel in Zuidas is een concept Herzien Uitvoeringsbesluit opgesteld. 
Voordat dit aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd, wordt de mogelijkheid 
geboden tot inspraak. Het herziene uitvoeringsbesluit ligt van 29 mei tot 10 juli 2014 ter 
inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor Pres. 
Kennedy laan 923. Voor toelichting op het uitvoeringsbesluit kunt u naar de informatieavond 
komen op 25 juni 2014 in het WTC. Graag voor 23 juni aanmelden via info@zuidas.nl. 
Inspraakreacties met betrekking tot het uitvoeringsbesluit kunnen worden ingediend tot 10 juli 
2014. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan: Dienst Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. 
M. Soe-Agnie, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning
	 •	 Terrein Gustav Mahlerlaan- 1242857, het planologisch mogelijk maken van 
de realisatie van de oprichten van een tijdelijke sportaccommodatie  met kleedkamers en 
kantine

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 29 mei ter inzage bij stadsdeel Centrum, Voorlichtingsloket van 
het stadhuis, Amstel 1. Uw zienswijze kunt u, binnen de gestelde termijn, sturen aan het 
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College van B&W, p/a De Algemeen directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam. Bron: De Echo 28 mei 2014.

	 •	 OVSAAL– Voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – 
Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL), (HZ_WABO-2014-000373 en OLO-nr. 
131541) tot het oprichten van een spoorviaduct (kunstwerk 15) op de locatie 
Beethovenstraat ter hoogte van de kruising met de A10. Het besluit is niet gewijzigd 
ten opzichte van het ontwerpbesluit

Het besluit ligt met ingang van af 15 mei 2014 t/m 25 juni 2014 ter inzage bij de gemeente 
Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning
	 •	 Amstelveenseweg 264, 1075 XV: voor het houden van een evenement 
"Theater Troost/Moulin Rouge" op 23 juni 2014 tot en met 28 juni 2014 van 19.30 uur tot 
00.00 uur. Dossiernummer 32-901434

	 •	 Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een dag evenement "Modefabriek", 
op 13 juli 2014 van 18.00 uur tot 24.00 uur. Dossiernummer 32-9049 77

	 •	  De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "Summer Break 
Festival" op 16 juni 2014 van 16.00 uur tot 23.00 uur. Dossiernummer 32-901319

	 •	 De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "On the Roof 
festival" op 1 september 2014 tot en met 5 september 2014 van 20.00 uur tot 23.00 
uur. Dossiernummer 32-903066.

De bovengenoemde aanvragen liggen vanaf 26 mei 2014, gedurende twee weken ter inzage 
op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze 
schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van 
stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen omgevingsvergunning bouw en milieu

	 •	 Terrein Europaboulevard – 1303567, oprichten oostelijke opgang Station RAI (OV 
SAAL) (14-05-2014);

	 •	 Terrein Europaboulevard 19 – 1211493, oprichten woongebouw (16-05-2014);
	 •	 Terrein Zuidelijke Wandelweg – 1307949, oprichten 75 appartementen met 

stallingsgarage en maken in- uitrit (19-05-2014).
De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Verleende vergunning exploitatie vergunning horecabedrijf

	 •	 Gustav Mahlerlaan 12, 1082 LS: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 19 mei 2014. Dossiernummer 16-875133.

De vergunning ligt vanaf 26 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage bij ons 
informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken uw bezwaar sturen naar: De burgemeester van 
Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning regulier
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	 •	 Terrein Europaplein – 1224665, realisatie van een gefundeerde betonplaat t.p.v. de 
inrit RAI (20-05-2014).

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending 
van deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de 
Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam.

Verleende Ontheffing Werktijden
	 •	 Amstelveenseweg (kruising met de A10), OV- SAAL kunstwerk 13, oprichten 
spoorviaduct van 9 juni t/m 17 november. Voor de precieze data zie de officiële 
bekendmaking.

31 mei Week van de begraafplaats, R.K. Begraafplaats, Fred. Roeskestraat 
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van 12.00 uur -17.00 uur een speciaal programma: met o.a. een  rouwstoet. Route: Fred. 
Roeskestraat,  Amstelveenseweg, Stadionweg, Olympiaweg, Beethovenstraat, Stadionweg, 
Amstelveenseweg, Fred. Roeskestraat. En er zijn rondleidingen langs bijzondere bomen op de 
begraafplaats, lezingen over de begraafplaats nu en in de toekomst met aansluitend een 
rondleiding langs bijzondere graven en o.a. historische en actuele foto’s.

Winnaars Zuidas Run 2014
De jaarlijkse hardloopwedstrijd over 4 of 10 Engelse mijl stond dit jaar in het teken van de 
'Battle of Professions'. De consultants van Accenture waren dit jaar toonaangevend, gevolgd 
door de bankiers van ABN AMRO.

In juni geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
juni 2014, 12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Richard Chang, piano. Meer info hier.

1 juni Amstellanddag

Voor de 8e keer staan op meer dan 50 locaties in Amstelland de deuren voor u open. Het 
jaarlijkse evenement  trekt vele belangstellenden, die zich na de feestelijke opening vanaf de 
buitenplaats Wester-Amstel verspreiden over het gebied.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark             
Eerstvolgende 8 juni.

14 en 15 juni Zonnewende, open weekend VU Hortus van 13.00- 20.00 uur, 
Van der Boechorststraat 8
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Met rondleidingen en workshops.

Excursie langs het Ecolint, zondag 15 juni, 11.30 uur

Bijzondere planten en dieren zien? Loop dan mee met een van de excursies. De eco-beheerder 
neemt u mee het gebied in en u krijgt onderweg een versnapering. Deelname is gratis! U kunt 
zich aanmelden via f.nieuwenhuis@zuid.amsterdam.nl. Voor beide excursies verzamelen bij 
het parkeerplaatsje naast Kalfjeslaan 56, met de auto te bereiken vanaf de Amsteldijk. Bron: 
Stadsdeel krant. Kijk voor meer informatie over het Ecolint hier.
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4 juni BPZ Themabijeenkomst Zuidas vanuit bewonersperspectief
Speciaal voor nieuwe leden van de bestuurscommissie in stadsdeel Zuid en natuurlijk 
bewoners en belangstellenden. Cisca Griffioen, voorzitter van BPZ stipt belangrijke 
onderwerpen aan waar de verschillende aangesloten organisaties zich voor inzetten. 4 juni 
17.30-19.30 uur met een hapje. Locatie: café Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. 
Ernststraat 112. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. 

Informatiemarkt Zuidas goed bezocht
Op donderdag 15 mei hield dienst Zuidas in het WTC een informatiemarkt over de 
ontwikkelingen van Zuidas en Zuidasdok. Van de uitnodiging is goed gebruik gemaakt: er 
kwamen deze middag tussen de 250 en 300 bezoekers, aldus het bericht op de website de 
dienst. BPZ was ook aanwezig. Bezoekers konden kennisnemen van onze activiteiten via een 
powerpointpresentatie. We spraken geregeld bezoekers die meer wilden weten over wonen in 
Zuidas.

Aanbesteding tijdelijke huisvesting rechtbank van start
“De Rijksgebouwendienst is gestart met de aanbestedingsprocedure voor de tijdelijke 
herhuisvesting van de rechtbank Amsterdam. Sluitingsdatum van deze procedure is 10 juni 
2014. In 2015 en 2016 wordt de tijdelijke rechtbank gerealiseerd. In 2017 start de bouw van 
de nieuwbouw en in 2021 is de definitieve huisvesting van de rechtbank Amsterdam gereed.”

6 juni onthulling beelden van Guillaume Bijl op het RAI-terrein
Op de rand van het opnieuw ingerichte plein voor Amsterdam RAI wordt een bijzonder 
kunstwerk onthuld: “de Feestelijke Beeldenreeks van de Belgische kunstenaar Guillaume Bijl. 
Zes grote, kleurrijke beelden, die speciaal zijn gemaakt voor de drie entrees van het plein. 
Omwonenden ontvangen deze week een uitnodiging voor de onthulling van de beelden”, 
aldus het bericht op de website van dienst Zuidas. De onthulling is om 15.30 uur. Aanmelden 
tot 1 juni op http://www.amsterdam.nl/zuidas/formulieren/aanmelden-onthulling-0
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Europese Investeringsbank op Zuidas

“Ondernemers die bij hun bank aankloppen voor een lening, worden een handje geholpen 
door de Europese Investeringsbank. Die wil haar rol in Nederland vergroten door een 
vestiging te openen op de Amsterdamse Zuidas,” aldus het bericht op bnr.nl.

Werkzaamheden aan de Mahlerlaan
Van 19 mei tot medio augustus begint een nieuwe fase van dit werk. Dit betekent een 
aanpassing van het werkterrein en hierdoor ontstaat een nieuwe verkeerssituatie, zie kaartje 2. 
De Gustav Mahlerlaan is deels afgesloten. P2 en Acta zijn te bereiken via de De Boelelaan → 
Gustav Mahlerlaan. Het parkeerterrein en SC Buitenveldert zijn bereikbaar via de 
Parnassusweg → Gustav Mahlerlaan. Fietser en voetgangers worden langs het werkterrein 
geleid.       

Werkzaamheden G&S Bouw aan de Beethovenstraat/Boelelaan/Gustav 
Mahlerlaan
G&S Bouw informeerde omwonenden over de voorlopige data waarop ze het beton storten en 
gaan de vloeren vlinderen: vrijdag 23/24 mei, woensdag 23/24 mei en vrijdag 13/14 juni. De 
werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken. Heeft u vragen over de bouw van het project 
400-500 Beethovenstraat, mail info@beethovenstraat.nl, of bel 020-4526879. (Bron: 
Bewonersbrief van G&S Bouw)

Uitbreiding hoogspanningsonderstation Albinonilaan
“In Zuidas komen er steeds meer woningen en kantoren bij. Hierdoor is er ook een 
toenemende vraag naar elektriciteit. Netbeheerder Liander gaat daarom het huidige 
hoogspanningsonderstation Zorgvlied aan de Thomasso Albinonilaan 188 uitbreiden. De 
bouw hiervan start in mei 2014 en is naar verwachting eind 2016 gereed.”

Nieuwbouw peuterspeelzaal achter Geert Groote School
“Op het achterterrein van de Geert Groote School II aan de Fred. Roeskestraat 84 komt een 
kleine vrijstaande nieuwbouw te staan voor de peuterspeelzaal. De bouw start medio mei 
2014 en zal naar verwachting in juli 2014 gereed zijn.” Lees verder op de website van dienst 
Zuidas.

Nieuws uit B&W

	 •	 “Bestuurlijk stelsel: Het college stemt in met de wijziging in de bevoegdheden voor 
de bestuurscommissies betreft het fietsparkeren. In de huidige bevoegdheden worden 
de volgende bevoegdheden toegevoegd; het verbod op weesfietsen te handhaven en de 
bevoegdheid om fietsparkeervoorzieningen aan te wijzen voor een maximale 
stallingsduur. Bovendien wordt de bevoegdheid handhaving van hinderlijk 
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geparkeerde fietsen ook volledig overgedragen aan de bestuurscommissies. 
Uitgangspunt hierbij is dat er een uitzondering is bij de NSstations. Vanaf 19 maart 
geldt deze uitzondering al bij Amsterdam Centraal en is Dienst Infrastructuur Verkeer 
en Vervoer (DIVV) hier verantwoordelijk voor. Vanaf 1 januari 2015 geldt dit ook 
voor de overige NS-stations in de stad en is DIVV verantwoordelijk voor de alle NS-
stations. Met terugwerkende kracht geldt deze wijziging vanaf 19 maart 2014.”

	 •	 Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het herziene 
Uitvoeringsbesluit Ravel. Het document is een ruimtelijk plan voor een gefaseerde 
ontwikkeling van het projectgebied Ravel op de Zuidas. Ravel ligt ten zuidoosten van 
het centrum van de Zuidas. Het plan beschrijft onder andere de inpassing van het 
sportpark Goed Genoeg van AFC.

Nieuws uit het DB 15 mei 2014:
	 •	 ‘Oostelijke toegang’ station Amsterdam Rai naar realisatiefase.     Het DB 
heeft besloten om het projectonderdeel ‘oostelijke toegang’, onderdeel van het project 
“Kwaliteitsslag station Amsterdam Rai, te promoveren naar de realisatiefase en heeft een 
vaste subsidiebijdrage van € 200.000,- toegekend. Het projectvoorstel geeft een visie tot 2025 
op de inrichting van het stationsgebied als aantrekkelijk verblijfsgebied en bestaat uit een 
aantal onderdelen. Eén van de projectonderdelen bestaat uit de twee extra toegangen tot de 
treinperrons aan de oostzijde van de Europaboulevard, de ‘oostelijke toegang’ genoemd.

	 •	 Ruim 2 miljoen euro subsidie voor ‘Functievrij maken Autoparkeergarage 
ZuidasDok’.     Het dagelijks bestuur is akkoord gegaan met een subsidie van € 
2.082.800,- voor het genoemde project en heeft erkend dat het is opgenomen in de 
realisatiefase van het Uitvoeringsprogramma RVVP. Deze subsidiebijdrage is bedoeld 
voor de verwerving van twee parkeergarages langs de A10 om ruimte te maken voor 
de realisatie van de Zuidas.

	 •	 OV terminal Zuidas krijgt 130 miljoen subsidiebijdrage.     Belangrijk onderdeel 
van Zuidas is de Openbaar Vervoer Terminal (OVT). Om die te realiseren heeft de 
Stadsregio een subsidiebijdrage van 130 miljoen gereserveerd.

	 •	 Benoeming nieuw lid van de Reizigers Advies Raad (RAR).     Het dagelijks 
bestuur benoemt de heer Nick Knoester, als vertegen- woordiger van de ASVA, tot lid 
van de RAR.

	 •	 Tijdelijke buiten gebruikname metro Zuid-RAI.     Het dagelijks bestuur neemt 
kennis van de noodzaak om van 6 tot en met 25 juli a.s. het spoor tussen station Zuid 
en RAI buiten dienst te stellen vanwege werkzaamheden ter voorbereiding van de 
komst van de Noord/Zuidlijn. GVB zal zorgen voor vervangend vervoer en heeft het 
vervoerplan afgestemd met de gemeente Amstelveen en Amsterdam.

	 •	  Verhuizing Stadsregio.     De Stadsregio Amsterdam gaat verhuizen. Met ingang van 
10 juni is het nieuwe adres: Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam. Postadres, 
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telefoonnummers en e-mailadressen blijven ongewijzigd.

Stremming Europaboulevard
23 mei 23.00 u – 26 mei 05.00 u. De Gemeente Amsterdam maakt gebruik van deze afsluiting 
en vervangt tegelijkertijd het asfalt van de Europaboulevard. Door de werkzaamheden te 
combineren, wordt langdurige hinder voor de omgeving beperkt.

Weg- en spoorwerkzaamheden Prorail traject Almere- Schiphol

maandag 26 mei tussen 07.00 en 16.00 uur, dinsdag 27 mei tussen 07.00 en 16.00 uur 
woensdag 4 juni tussen 06.00 uur tot 22.00 uur.

Werkzaamheden aan het spoor 21 juni 01.00 u – 23 juni 05.30 u

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

Aanvraag evenementenvergunning
	 •	 Claude Debussylaan 80, 1082 MD: voor het houden van een evenement " De 
BrauwBQ" op 18 juli 2014 van 17:00 uur tot en met 21:00 uur. Dossiernummer 32-899283.

	 •	 Gustav Mahlerplein en omgeving, 1082 PP: voor het houden van een evenement 
"Zuidasrun 2014" op 25 mei 2014 van 09.00 uur tot 16.00 uur, verzonden d.d. 14 mei 
2014. Dossiernummer 32-845266

De aanvragen liggen vanaf 19 mei 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie 
President Kennedylaan 923.Gedurende die periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan: het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, 
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen omgevingsvergunning bouw en milieu

	 •	 Terrein De Boelelaan t/o. nr 5– 1301219, plaatsen kiosk (12-05-2014);
	 •	 Terrein Scheldeplein- 1303179- plaatsen ijskiosk (01-05-2014)
De aanvragen liggen nog niet ter inzage. (Bron De Echo, 21 mei 2014)

Verleende omgevingsvergunning regulier

	 •	 Beatrixpark– 1181243- bouwen brug over nog aan te leggen openbaar water en 
wijzigen Beatrixpark dat aangewezen is als beschermd gemeentelijk monument 
(12-05-2014)
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Binnen zes weken na de dag van verzending van de beschikking kan een bezwaarschrift 
worden ingediend bij B&W, p/a de Bestuursdienst, Sector bedrijfsvoering, afd. Juridische 
Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Bron: De Echo 21 mei 2014.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Parnassusweg 202, 1076 AV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode 30 juni 2014 tot en met 28 augustus 2014, verzonden d.d.13 mei 2014. 
Dossiernummer 43-895665,

	 •	 Beethovenstraat 279, 1077 JE: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode 4 augustus 2014 tot en met 27 november 2015, verzonden d.d. 9 mei 2014. 
Dossiernummer 43-893461.

De vergunningen liggen vanaf 19 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie 
President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan binnen zes 
weken uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van 
stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunningen verlengen beslistermijn

	 •	 Europaplein t/o 2 – 1231813, creëren ligplaatsen t.b.v. elektrische vaartuigen en 
plaatsen laadpalen en 1 sectiekast (13-05-2014)

Er kan geen bezwaar worden ingediend. (Bron: De Echo 21 mei 2014)

In mei geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8

21 t/m 25 mei Kunstvlaai in Amstelpark
Vijftig kunst(enaars)initiatieven uit binnen- en buitenland presenteren zich met een 
ruimtelijke interventie in het Amstelpark. Twintig Nederlandse initiatieven en dertig 
organisaties uit voornamelijk Europa, van Warschau tot Lissabon en van Helsinki tot Rabat, 
verhouden zich tot de openbare buitenruimte en presenteren een site-specifiek kunstwerk of 
performance. Kunstvlaai is gratis toegankelijk. Meer informatie hier.

25 mei vogelexcursie in het Beatrixpark o.l.v. Theo van Lent. Aanvang 6 
uur ’s ochtends!!!

Verzamelen op de brug bij de parkingang aan de Cornelis Dopperkade.  Theo van Lent zal 
tijdens de wandeling door het park letten op soorten en geluiden en vertellen over wat er het 
jaar door te zien en te horen is. Hij heeft vogelgidsen en een extra kijker bij zich. Aanmelden 
is niet nodig. Check bij twijfel ook even de nieuwspagina van de site vrienden van het 
Beatrixpark. (Bron: nieuwsbrief voorjaar 2014 vrienden van het Beatrixpark)
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25 mei Zuidas Run

Zondag 25 mei 2014 staat het Gustav Mahlerplein op de Zuidas de gehele dag van 11.00 – 
17.00 uur in het teken van de Zuidas Run. Het evenement wordt omlijst door muziek plus 
hapjes en drankjes.

26 mei, 19.00-22.00, debat Maak werk van gelijke beloning, De Nieuwe Poort, Cl. 
Debussylaan 2-8

Hoe kun je als organisatie beloningsverschillen herkennen en aanpakken? Experts en 
organisaties gaan hierover in discussie onder leiding van Jort Kelder. Met onder andere: 
Siebrand Bisschop (Senior Adviseur College voor de Rechten van de Mens), Keklik Yücel 
(Tweede Kamerlid en initiatiefnemer wetsvoorstel gelijke beloning) en Paulien Osse 
(Directeur Loonwijzer).Georganiseerd door WOMEN Inc..

27 mei 2014, 12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Vida Maticic, sopraan en Yamada, piano.

1 juni Amstellanddag

Voor de 8e keer staan op meer dan 50 locaties in Amstelland de deuren voor u open. Het 
jaarlijkse evenement  trekt honderden belangstellenden, die zich na de feestelijke opening 
vanaf de buitenplaats Wester-Amstel verspreiden over het gebied.

5 juni 14.00-17.00 uur straatvoetbaltoernooi

Ieder jaar organiseert Zingeving Zuidas een groot straatvoetbal toernooi. Daarbij vormen 
advocaten, bankiers en consultants van de Amsterdamse Zuidas een team met scholieren van 
verschillende (VMBO) colleges uit Amsterdam.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark            

Eerstvolgende 8 juni.

14 en 15 juni Zonnewende, open weekend VU Hortus van 13.00- 20.00 uur, 
Van der Boechorststraat 8
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Informatiemarkt Zuidas en ZuidasDok
Wat gaat er gebeuren met station Amsterdam Zuid? Hoe gaat het nieuwe Mahlerplein eruit 
zien? Waar kun je wonen in Zuidas? Kan ik mij alvast inschrijven voor een studentenwoning? 
Hoe staat het met Zuidasdok? Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze en nog veel meer 
vragen? Kom dan op donderdagmiddag 15 mei naar de informatiemarkt over Zuidas en 
Zuidasdok in het WTC. Tijdens deze informatiemarkt vertellen betrokkenen, zoals BPZ, u 
graag over de ontwikkelingen in en rondom Zuidas en Zuidasdok. Uiteraard zijn ook de 
projectmanagers van dienst Zuidas aanwezig om vragen te beantwoorden en met u in gesprek 
te gaan. Datum: donderdag 15 mei 2014, Tijd: 16.00 – 19.00 uur, Locatie: WTC, Centrale 
Hal en Informatiecentrum, Dienst Zuidas, Strawinskylaan 59. U bent van harte welkom! 
Aanmelden is niet nodig.

Bouwgroep Amstelwijck in Kop Zuidas
Met de ondertekening van een afsprakenbrief op woensdag 6 mei hebben gemeente 
Amsterdam (Dienst Zuidas) en bouwgroep Amstelwijck een nieuwe stap gezet in de 
ontwikkeling van een appartementencomplex in Kop Zuidas aan de Zuidelijke Wandelweg. 
Naar verwachting start de bouw van dit complex begin 2015. Blauw Architecten tekenden het 
ontwerp.

Van 16 mei tot 19 mei weekend werkzaamheden Gustav Mahlerlaan
Er wordt momenteel gewerkt aan de herinrichting van de Gustav Mahlerlaan, tussen de De 
Boelelaan en de hoofdingang The Edge (nieuwbouw Deloitte). Het werk wordt gefaseerd 
uitgevoerd. Dit weekend werkt de aannemer ter hoogte van de De Boelelaan en is het nodig 
een deel van de Gustav Mahlerlaan volledig af te sluiten van 16 mei 20.00 uur tot uiterlijk 19 
mei 05.00 uur, zie kaartje 1. Van 19 mei tot medio augustus begint een nieuwe fase van dit 
werk. Dit betekent een aanpassing van het werkterrein en hierdoor ontstaat een nieuwe 
verkeerssituatie, zie kaartje 2 (rechts). De Gustav Mahlerlaan is deels afgesloten. P2 en Acta 
zijn te bereiken via de De Boelelaan → Gustav Mahlerlaan. Het parkeerterrein en SC 
Buitenveldert zijn bereikbaar via de Parnassusweg → Gustav Mahlerlaan. Fietser en 
voetgangers worden langs het werkterrein geleid.       

Stremming Europaboulevard

19 – 22 mei ’s nachts 01.00 u – 06.00 u

23 mei 23.00 u – 26 mei 05.00 u

Weg- en spoorwerkzaamheden Prorail traject Almere- Schiphol

maandag 26 mei tussen 07.00 en 16.00 uur

http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/5mei/bouwgroep/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/5mei/bouwgroep/


dinsdag 27 mei tussen 07.00 en 16.00 uur

woensdag 4 juni tussen 06.00 uur tot 22.00 uur

Werkzaamheden aan het spoor: 21 juni 01.00 u – 23 juni 05.30 u

Voor het volledige overzicht klik hier.

Zuidastalk:”Kippen, kunstenaars en kantoren”

Op Thepostonline.nl is dit artikel van Klaas de Boer te lezen. “Je zou het op het eerste gezicht 
niet zeggen, maar Zuidas kenmerkt zich door de combinatie van groot- en kleinschaligheid. 
Op dit moment krijgt het kippenrondeel tegenover de RAI de meeste aandacht. Maar er zijn 
meer kleinschalige initiatieven. Doordat de bouw van kantoren op het terrein tegenover de 
RAI werd uitgesteld, kon het oude ROC-gebouw nog even blijven staan. Ik vroeg me af wie 
geïnteresseerd zou zijn om hier te komen. Nou, meerdere mensen. Architectenbureau Inbo 
meldde zich, een restaurant en een kinderopvangorganisatie. Op de kleinschalige ruimtes 
beneden kwamen vooral ICT’ers, creatieven en kunstenaars af. Broedplaats Old School was 
een feit. Dat het maar voor een paar jaar is, is voor de gebruikers geen probleem…”. Lees hier 
verder.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving: voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan Ravel nog niet ter inzage

Het Ravel-gebied wordt begrensd door de Beethovenstraat aan de westzijde, de A10 aan de 
noordzijde, de Antonio Vivaldistraat aan de oostzijde en De Boelelaan aan de zuidzijde. Het 
bestemmingsplan dient te voorzien in een adequate juridische regeling voor de nieuwe 
inrichting van het sportpark Goed Genoeg (AFC). Op de gronden ten zuiden en ten westen 
van het sportpark wordt de mogelijkheid geboden om een gemengd programma te realiseren 
van wonen, werken en voorzieningen. In het kader van het MER Zuidas – de Flanken is op 
een tweetal momenten de mogelijkheid geboden zienswijzen naar voren te brengen. 
Bovendien is er een Herzien Uitvoeringsbesluit voor het gebied Ravel in voorbereiding. 
Hierover wordt in de maanden mei en juni inspraak gehouden. De inspraak over het Herzien 
Uitvoeringsbesluit wordt bekendgemaakt in De Echo.

Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2014

De wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn ondermeer:

bd. Geldig verklaren van parkeervergunningen bij parkeerplaatsen bij elektrische 
oplaadpunten op locaties waar een parkeerduurbeperking geldt of waar sprake is van een 
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beperking van de geldigheid van deze vergunningen conform art 16 van dit 
uitwerkingsbesluit;

be. Ongeldig verklaren van parkeervergunningen voor een deel van de Fred Roeskestraat dat 
ligt naast de bebouwing van het Uitvaartcentrum;

bf. In artikel 17 (parkeerduurbeperking) is een lid 2 toegevoegd waarin de in Buitenveldert 
Noord ingestelde parkeerduurbeperking genoemd wordt. Lid 2 zegt: 1.Binnen het stadsdeel is 
in delen van Buitenveldert Noord een parkeerduurbeperking ingesteld van 3 uur. Lees  hier 
verder. 

Aanvraag exploitatievergunningen voor een horecabedrijf

	 •	 Gustav Mahlerlaan 24, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras. Dossiernummer 16-894137;

De aanvraag ligt vanaf 12 mei 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie President 
Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, 
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Gustav Mahlerlaan 401, 1082 MK: voor het houden van een evenement "Private 
Shopping Event 2014" op 14 juni 2014 van 13:00 uur tot en met 18:00 uur. 
Dossiernummer 32-890930.

De aanvraag ligt vanaf 12 mei 2014 gedurende twee weken ter inzage bij op de President 
Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, 
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen omgevingsvergunning bouw en milieu

	 •	 A10-Zuid (KW-10)- 1276137, plaatsen taludtrappen T15 en T16 (22-04-2014);
	 •	 Terrein De Boelelaan-Gustav Mahlerlaan- 1293953, kappen 132 bomen en 

verplanten 13 bomen (06-05-2014);
	 •	 Terrein De Boelelaan 1105 –1283867 kappen 1 boom (10-04-2014);
	 •	 Terrein Fred Roeskestraat 96 – 1286765, kappen 22 bomen (30-04-2014);
	 •	 Terrein Gustav Mahlerlaan- 128115, oprichten tijdelijke sportaccommodatie voor 

een periode van 5 jaar (25-04-2014);
	 •	 Terrein Parnassusweg 220A – 1275257, oprichten tijdelijke rechtbank en creëren 

parkeerplaatsen voor een periode van 5 jaar (02-05-2014);
	 •	 Scheldeplein t/o 4, 10, 14 en 20 – 1283671, kappen 5 bomen (11-04-2014)
De aanvragen liggen nog niet ter inzage. Bron: De Echo, 14 mei 2014.

Verleende omgevingsvergunning bouw regulier
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	 •	 Fred Roeskestraat – 1237541- aanbrengen damwand (07-05-2014);
	 •	 Zuidplein 12 – 1220507 maken van een entree in de gevel (25-04-2014);
Binnen zes weken na de dag van verzending van de beschikking kan een bezwaarschrift 
worden ingediend bij B&W, p/a de Bestuursdienst, Sector bedrijfsvoering, afd. Juridische 
Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Bron: De Echo 14 mei 2014.

Verleende omgevingsvergunning bouw uitgebreid

	 •	 Antonio Vivaldistraat 15 – 1106497, in gebruik nemen gebouw met 
onderwijsfunctie, integraal kindercentrum (08-05-2014);

De vergunning ligt vanaf 15 mei gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Centrum, 
Informatiebalie, Amstel 1. Beroep instellen doet u binnen zes weken bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank, afdeling voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Bron: De Echo, 14 mei 2014.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

	 •	 Europaboulevard 4, 1083 AD: voor het inhijsen van leggers bij het spoorviaduct RAI 
van 14 mei 2014 tot en met 26 mei 2014, de werkzaamheden worden uitgevoerd 
tussen 22:00 uur en 06:00 uur, verzonden d.d. 30 april 2014. Dossiernummer 
61-892872.

De vergunning ligt vanaf 19 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie President 
Kennedylaan 923.  Bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan binnen zes weken uw 
bezwaarschrift naar Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. 
Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning staanplaatsen

	 •	 George Gershwinplein t/o 3, 1082 MV: voor het innemen van een tijdelijke 
staanplaats in de periode van 1 mei 2014 tot 1 november 2014 voor de verkoop van 
gerede etenswaren, verzonden d.d. 25 april 2014. Dossiernummer 70-875877.

	 •	  De Boelelaan ter hoogte van 900, 1081 HZ: voor het innemen van een tijdelijke 
staanplaats in de periode van 1 mei 2014 tot en met 1 november 2014 voor de verkoop 
van o. a. stews en salades e.d., verzonden d.d. 25 april 2014. Dossiernummer 
70-874957.

De vergunningen liggen vanaf 12 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan binnen zes weken uw 
bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. 
Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Zuidelijke Wandelweg 30, 1079 RK: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 15 mei 2014 tot en met 27 maart 2014, verzonden 30 april 
2014. Dossiernummer 43-890744.
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De vergunning ligt vanaf 12 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage op de Pr. Kennedylaan 
923. Bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan binnen zes weken uw bezwaarschrift naar: 
Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische 
Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

In mei geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8

25 mei vogelexcursie in het Beatrixpark o.l.v. Theo van Lent. Aanvang 6 
uur ’s ochtends!!!

Verzamelen op de brug bij de parkingang aan de Cornelis Dopperkade.  Theo van Lent zal 
tijdens de wandeling door het park letten op soorten en geluiden en vertellen over wat er het 
jaar door te zien en te horen is. Hij heeft vogelgidsen en een extra kijker bij zich. Aanmelden 
is niet nodig. Check bij twijfel ook de nieuwspagina van de site vrienden van het Beatrixpark. 
(Bron: nieuwsbrief voorjaar 2014 vrienden van het Beatrixpark)

25 mei Zuidas Run

Zondag 25 mei 2014 staat het Gustav Mahlerplein op de Zuidas de gehele dag van 11.00 – 
17.00 uur in het teken van de Zuidas Run . Het evenement wordt omlijst door muziek en er 
zijn hapjes en drankjes.

26 mei, 19.00-22.00, debat Maak werk van gelijke beloning, De Nieuwe 
Poort, Claude Debussylaan 2-8

Hoe kun je als organisatie beloningsverschillen herkennen en aanpakken? Experts en 
organisaties gaan hierover in discussie onder leiding van Jort Kelder. Met onder andere: 
Siebrand Bisschop (Senior Adviseur College voor de Rechten van de Mens), Keklik Yücel 
(Tweede Kamerlid en initiatiefnemer wetsvoorstel gelijke beloning) en Paulien Osse 
(Directeur Loonwijzer).Georganiseerd door WOMEN Inc..

27 mei 2014, 12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Vida Maticic, sopraan en Yamada, piano.

1 juni Amstellanddag

Voor de 8e keer staan op meer dan 50 locaties in Amstelland de deuren voor u open. De 
jaarlijkse Amstellanddag trekt honderden belangstellenden, die zich na de feestelijke opening 
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vanaf de buitenplaats Wester-Amstel verspreiden over het gebied.  Op hun website vindt u 
meer informatie.

5 juni 14.00-17.00 uur straatvoetbaltoernooi

Ieder jaar organiseert Zingeving Zuidas een groot straatvoetbal toernooi. Daarbij vormen 
advocaten, bankiers en consultants van de Amsterdamse Zuidas een team met scholieren van 
verschillende (VMBO) colleges uit Amsterdam.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark            

Eerstvolgende 8 juni. 

14 en 15 juni, 13.00-20.00 uur, Zonnewende, open weekend VU Hortus, Van 
der Boechorststraat 8

Met rondleidingen en workshops.

weekbericht 19

7 mei 2014

Wat gaat er gebeuren met station Amsterdam Zuid? Hoe gaat het nieuwe Mahlerplein eruit 
zien? Waar kun je wonen in Zuidas? Kan ik mij alvast inschrijven voor een studentenwoning? 
Hoe staat het met Zuidasdok? Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze en nog veel meer 
vragen? Kom dan op donderdagmiddag 15 mei naar de informatiemarkt over Zuidas en 
Zuidasdok in het WTC. Tijdens deze informatiemarkt vertellen betrokkenen, zoals BPZ, u 
graag over de ontwikkelingen in en rondom Zuidas en Zuidasdok. Uiteraard zijn ook de 
projectmanagers van dienst Zuidas aanwezig om vragen te beantwoorden en met u in gesprek 
te gaan.

Datum: donderdag 15 mei 2014, Tijd: 16.00 – 19.00 uur, Locatie: WTC, Centrale Hal en 
Informatiecentrum, Dienst Zuidas, Strawinskylaan 59. U bent van harte welkom! 
Aanmelden is niet nodig.

Werkzaamheden Beatrixpark

In de week van 5 mei start de Nationale Bomenbank met het beschermen en verzorgen van 
een aantal bomen in verband met het leggen van kabels en leidingen in 2015. Die kabels 
worden aangelegd onder paden in het zuidelijk deel van het Beatrixpark. Deze lopen vanaf de 
A10 naar de Prinses Irenestraat. Aan de kant van het pad wordt langs de wortelkluit van 
ongeveer 10 bomen een sleuf gegraven. In die sleuf wordt een groei vertragend doek 
aangebracht en gietgoten om de bomen water te kunnen geven tijdens de werkzaamheden. De 
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bomen krijgen ook extra voedingsstoffen toegediend. De sleuven worden hierna 
dichtgemaakt.

”Duurzaamheidstrategie geeft richting aan Energiemasterplan”

Dat berichtte Duurzaamgebouw.nl op haar website. “De energiewereld maakt grote 
veranderingen door. Stijgende energieprijzen en een dwingend overheidsbeleid stimuleren 
publieke en private organisaties om intensiever samen te werken en om nu écht te investeren 
in duurzame energiesystemen. Ook de Vrije Universiteit (VU) en VU Medisch Centrum 
(VUmc) aan de Amsterdamse Zuidas zien zich voor deze opgave geplaatst. Hoe komen deze 
organisaties tot een breed gedragen langetermijnperspectief en welke afwegingen maken zij 
bij het nemen van hun investeringsbeslissingen?” Lees hier verder.

Stremming Europaboulevard

19 – 22 mei ’s nachts 01.00 u – 06.00 u

23 mei 23.00 u – 26 mei 05.00 u

Weg- en spoorwerkzaamheden Prorail traject Almere- Schiphol
maandag 26 mei tussen 07.00 en 16.00 uur plus dinsdag 27 mei tussen 07.00 en 16.00 uur

woensdag 4 juni tussen 06.00 uur tot 22.00 uur

Werkzaamheden aan het spoor: 10 mei 01.00 u – 12 mei 05.30 u & 21 juni 
01.00 u – 23 juni 05.30 u

Zaterdag 10 en zondag 11 mei 
In het weekend van 10 en 11 mei 2014 wordt door ProRail gewerkt aan het spoor. Komend 
weekend concentreren de werkzaamheden zich rondom station Duivendrecht, maar ook 
verder langs de lijn zijn er tal van werklocaties. Houdt u rekening met een extra reistijd van 
15 tot 30 minuten.

Er rijden geen treinen op het traject Schiphol – Amsterdam Zuid – Amsterdam RAI – 
Duivendrecht – Diemen Zuid – Weesp. Op dit traject rijden NS-Stopbussen. Reist u tussen 
Schiphol en Weesp, dan kunt u het beste kiezen voor de rechtstreekse Intercity verbinding. De 
Intercity’s worden omgeleid via Amsterdam Centraal.

Vanuit de overige richtingen blijft Schiphol bereikbaar per trein. Plan uw reis: vanaf 10 dagen 
voor vertrek ziet u in de Reisplanner wat de exacte gevolgen zijn voor uw reis en hoe lang u 
onderweg bent. Kijkt u voor actuele reisinformatie kort voor vertrek nogmaals in de planner. 
Onderweg vindt u uw reisinformatie op ns.nl. Meer informatie over het project OV SAAL 
vindt u op www.prorail.nl/ovsaal
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Voor het volledige overzicht kijk hier.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Het ontwerpbestemmingsplan "Kenniskwartier Zuid, tweede fase"(locatie voormalige 
schoolwerktuinen)" en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere 
waarden liggen van vrijdag 2 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, 
President Kennedylaan 923, Amsterdam. Het ontwerpbestemmingsplan "Kenniskwartier Zuid, 
tweede fase is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1302BPGST-OW01.

Zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen t/m 5 juni 
naar voren brengen bij B&W van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het 
ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. 
Per adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT 
Amsterdam

In mei geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8

9 mei 12.00- 14.00 uur markt in het st Nicolaaslyceum

In het St. Nicolaaslyceum (Beethovenplein 5) wordt op vrijdag 9 mei a.s. een markt 
gehouden waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor een goed doel. Leerlingen van klas 
4 leren op deze manier alles over minikrediet in het kader van het CROSS YOUR BORDERS 
project. Vrij entree. Voor een kleine vergoeding wordt een rondleiding door de school 
verzorgd.  

10 mei expositie DOGtime, Live at TNT building

10 jaar DOGtime, Gerrit Rietveld Academie. Tijdens de manifestatie wordt werk van 
DOGtime docenten, alumni en studenten geëxposeerd, zijn er lezingen en workshops en 
wordt de DOGtime jubileum papers gepresenteerd: een unieke publicatie over een decennium 
DOGtime. Het programma (nog onder voorbehoud) ziet er als volgt uit: 9 mei, 19:00 
OPENING DOGtime Live at TNT building ( tegenover de Rietveld) en expositie. Zaterdag 
10 mei, 10:00 – 20:00 expositie open voor publiek.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark            
Eerst volgende 11 mei en 8 juni.
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11 mei, 11.00-12.30 Natuurexcursie

Met gids Tello Neckheim op zoek naar planten en slakjes, o.a. het boerenknoopje dat tussen 
bladafval en gras leeft. Het is één van de talloze soorten slakjes die u kunt ontdekken, waarna 
u een wondere wereld ontdekt van slakjes. Ook zeer geschikt voor kinderen. Vereniging "De 
Oeverlanden Blijven!", adres Noordelijke Oeverlanden Nieuwe Meer, Anton Schleperpad 
nabij Riekerweg.

13 mei 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Trio Parnasse: Janneke Zegveld, (alt)viool, Mark Snitselaar, (bas)klarinet en Wouter J. 
Bakker, piano, spelen o.a. werken van Bruch en Piazzola.

15 mei, 11.30-16.00 uur Urban Golftoernooi Gustav Mahlerlaan

Als ludieke voorloper op het Deloitte Ladies Open wordt op 15 mei in het hart van de Zuidas 
een Urban golf toernooi georganiseerd. De uit vier holes bestaande baan is uitgezet tussen de 
indrukwekkende kantoorgebouwen van de Zuidas en speelt zich af rondom de Gustav 
Mahlerlaan. Holes zijn ditmaal geen gaten in de grond, maar speciale targets waar de 
golfspelers met een speciale zachte ‘almost golf ball’ op moeten mikken. Deelnemers aan 
deze unieke golfchallenge zijn bestuursleden van sponsors KLM, ABN AMRO en Deloitte. 
Na afloop van het officiële gedeelte (ongeveer half drie) is er een borrel bij Koetjes & Kalfjes, 
en kan het publiek zelf proberen een goede score neer te zetten op de hole op het Gustav 
Mahlerplein.

24 mei vogelexcursie in het Beatrixpark o.l.v. Theo van Lent. Aanvang 6 
uur ’s ochtends!!!
Verzamelen op de brug bij de parkingang aan de Cornelis Dopperkade.  Theo van Lent zal 
tijdens de wandeling door het park letten op soorten en geluiden en vertellen over wat er het 
jaar door te zien en te horen is. Hij heeft vogelgidsen en een extra kijker bij zich. Aanmelden 
is niet nodig. Check bij twijfel ook even de nieuwspagina van de site vrienden van het 
Beatrixpark. (Bron: nieuwsbrief voorjaar 2014 vrienden van het Beatrixpark)

25 mei Zuidas Run
Zondag 25 mei 2014 staat het Gustav Mahlerplein op de Zuidas de gehele dag van 11.00 – 
17.00 uur in het teken van de Zuidas Run omlijst door muziek, hapjes en drankjes.

26 mei, 19.00-22.00, debat Maak werk van gelijke beloning, De Nieuwe 
Poort, Cl. Debussylaan 2-8
Hoe kun je als organisatie beloningsverschillen herkennen en aanpakken? Experts en 
organisaties gaan hierover in discussie onder leiding van Jort Kelder. Met onder andere: 
Siebrand Bisschop (Senior Adviseur College voor de Rechten van de Mens), Keklik Yücel 
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(Tweede Kamerlid en initiatiefnemer wetsvoorstel gelijke beloning) en Paulien Osse 
(Directeur Loonwijzer).Georganiseerd door WOMEN Inc..

weekbericht 18
Wat gaat er gebeuren met station Amsterdam Zuid? Hoe gaat het nieuwe Mahlerplein eruit 
zien? Waar kun je wonen in Zuidas? Kan ik mij alvast inschrijven voor een studentenwoning? 
Hoe staat het met Zuidasdok? Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze en nog veel meer 
vragen? Kom dan op donderdagmiddag 15 mei naar de informatiemarkt over Zuidas en 
Zuidasdok in het WTC. Tijdens deze informatiemarkt vertellen betrokkenen, waaronder BPZ, 
u graag over de ontwikkelingen in en rondom Zuidas en Zuidasdok. Uiteraard zijn ook de 
projectmanagers van dienst Zuidas aanwezig om vragen te beantwoorden en met u in gesprek 
te gaan.

Datum: donderdag 15 mei 2014, Tijd: 16.00 – 19.00 uur, Locatie: WTC, Centrale Hal en 
Informatiecentrum, Dienst Zuidas, Strawinskylaan 59. U bent van harte welkom! 
Aanmelden is niet nodig.

9 mei 12.00- 14.00 uur markt in het st Nicolaaslyceum

In het St. Nicolaaslyceum (Beethovenplein 5) wordt op vrijdag 9 mei a.s. een markt 
gehouden waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor een goed doel. Leerlingen van klas 
4 leren op deze manier alles over minikrediet in het kader van het CROSS YOUR BORDERS 
project. Vrij entree. Voor een kleine vergoeding wordt een rondleiding door de school 
verzorgd.  

Werkzaamheden fietspad Amstelveenseweg

Vrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei wordt het fietspad aan de westzijde van de Amstelveenseweg 
ter hoogte van VUmc geasfalteerd. De spoedeisende hulp blijft gewoon bereikbaar.

Bouwactiviteiten gebouwen Mahler

Op vrijdag 2 mei wordt de keldervloer van 900 en 1000 Mahler (kavel 14 en 16 in Gershwin) 
gestort. Het egaliseren van de vloeren kan geluidshinder opleveren.

Stremming Europaboulevard

19 – 22 mei ’s nachts 01.00 u – 06.00 u, 23 mei 23.00 u – 26 mei 05.00 u. Zie ook de 
bewonersbrief .

Weg- en spoorwerkzaamheden Prorail traject Almere- Schiphol

maandag 26 mei tussen 07.00 en 16.00 uur

dinsdag 27 mei tussen 07.00 en 16.00 uur
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woensdag 4 juni tussen 06.00 uur tot 22.00 uur

Werkzaamheden aan het spoor

10 mei 01.00 u – 12 mei 05.30 u & 21 juni 01.00 u – 23 juni 05.30 u. Kijk voor 
reisalternatieven op www.vananaarbeter.nl.

Herinrichting Gustav Mahlerlaan 2014 - 2015

In de eerste fase van maart t/m medio mei 2014 ondervindt het verkeer enige hinder van de 
werkzaamheden. Het trottoir van ACTA wordt deels afgezet en er verdwijnen een aantal 
parkeerplaatsen. ACTA en de parkeergarage P2 blijven bereikbaar. Kijk hier voor meer 
informatie en de kaart.

Werkzaamheden Beatrixpark april – juni 2014

Nuon start in april met de aanleg van stadsverwarming onder het fietspad. De zuidelijke 
fietsroute over het bruggetje is daarom afgesloten van 15 april t/m september (zie kaartje). 
Fietsers kunnen het noordelijke fietspad gebruiken. Vanwege de aanleg van de waterpartij is 
een gedeelte van het voetpad tijdelijk afgesloten. Via een noodbrug over pontons is het toch 
mogelijk om een ronde te wandelen. Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingscoördinator 
J. van der Linden telnr 06 12345 105 of omgevingscoordinator@zuidas.nl

Overzicht ter inzage bij stadsdeel Zuid

Kennisgeving- Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase

DRO

20-03

01-05

Kennisgeving- VOF Royal Zuid- Gershwinlaan (Zuidas Blok 9 en 10) Ontwerp 
Watervergunning

Waternet

20-03

01-05

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

Het ontwerpbestemmingsplan "Kenniskwartier Zuid, tweede fase (locatie voormalige 
schoolwerktuinen)" en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere 
waarden liggen van vrijdag 2 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, 
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President Kennedylaan 923, Amsterdam. Het ontwerpbestemmingsplan "Kenniskwartier Zuid, 
tweede fase is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1302BPGST-OW01.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen zienswijzen over het 
ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij B&W van 
Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden 
ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van de Dienst 
Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam

OVSAAL  Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
(HZ_WABO_2013-2014-003096 en olo nummer 1190397) voor het oprichten van: 
taludtrappen en traptorens bij verschillende spoorviaducten A10 Zuid. Het 
ontwerpbesluit ligt 24 april 2014 t/m woensdag 4 juni 2014 ter inzage bij de gemeente 
Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amstel 1 te Amsterdam. T/m woensdag 4 juni 2014 kan een 
ieder tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren brengen bij het college van B&W van 
de gemeente Amsterdam, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Besluit tot het verlenen van watergunning tbv een gestuurde grondboring onder de Schinkel

Van 1 mei t/m 11 juni ligt het besluit ter inzage op het hoofdkantoor van Waternet, 
Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam. U kunt een beroepschrift indienen bij Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van  State, Postbus 20019, 2500, 2500 EA, Den Haag.(bron 
De Echo 30 april 2014)

Wijziging voorschrift

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 23 april 2014 een wijzigingsbeschikking in het 
kader van het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer verleend aan N.V. 
Nuon Warmte te Amsterdam voor het lozen van koelwater, afkomstig van de koudecentrale  
aan het Pramenpad 6 te Amsterdam in de Nieuwe Meer. Het betreft het wijzigen van een 
voorschrift.

De stukken liggen van 24 april 2014 t/m 4 juni 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van 
Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak 
maken: telefoon 071-3063453 of 071-3063450. Bezwaar indienen kan schriftelijk en dient 
gericht te worden aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, 
postbus 156, 2300 AD Leiden.

Gustav Mahlerplein, Kenmerk: OLO 124539, onderwerp: Ondergrondse Waterberging 
(RO)

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het planologisch strijdig gebruiken van 
gronden ten behoeve van een ondergrondse waterberging op het Gustav Mahlerplein, ligt van 
donderdag 10 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij Stadsdeel Centrum, 
Voorlichtingsloket, Amstel 1. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze kenbaar 
maken. U richt uw bezwaar aan B&W per adres de directeur Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.
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Verkeersbesluit: aanwijzen oplaadlocaties voor elektrische voertuigen in de Prinses 
Margrietstraat Amsterdam-Zuid en twee parkeerplaatsen in de Prinses Margrietstraat ter 
hoogte van perceel 5. Kenmerk:Z-14-12457. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na 
de publicatiedatum (25 april) te worden ingediend bij het DB van de bestuurscommissie 
van stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Verleende omgevingsvergunning

	 •	 De Boelelaan 403 tot en met 1051 (Fase 1 & 2), 1082 RS: voor het veranderen en 
vernieuwen van het woon- en kantoorgebouw met behoud van de bestaande 
bestemmingen en gebruik tot 273 woningen, bedrijfsruimten en garages, verzonden 
d.d. 16 april 2014. OLO nummer 1163539.

De vergunning is alleen in te zien op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet 
eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift 
naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling 
Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

	 •	 De Boelelaan 1105 - 1170073, oprichten tijdelijke loopbrug tussen hoofdgebouw en 
filosofenhof voor een periode tot 24 december 2015 (22-04-2014);

	 •	 De Boelelaan 1105 - 1180253, veranderen brandscheidingen begane grond 
(22-04-2014);

	 •	 Europaboulevard 13 - 1226163, plaatsen 3 reclame-uitingen aan gevel (22-04-2014);
	 •	 Fred Roeskestraat (zuidzijde) - 1195943, kappen 54 bomen (15-04-2014)
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken bij het college van B&W van 
Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 
202, 1000 AE Amsterdam.

Verlengen beslistermijn met zes weken

Van de volgende aanvragen is de beslistermijn met zes weken verlengd.

	 •	 Gustav Mahlerlaan (blok 3) - 1187865, samenvoegen 8 woningen tot 4 woningen 
(18-02-2014);

Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Aanvraag omgevingsvergunning

	 •	 Terrein A10-zuid (KW13A) - 1276207, realiseren geluidsschermen (22-04-2014);
	 •	 Antonio Vivaldistraat 50 t/m 52 - 1260301, plaatsen 2 lichtstraten in dakvlak 

aanbouw achterzijde (09-04-2014);
	 •	 Fred Roeskestraat 82A - 1273159, in gebruik nemen gebouw als peuterspeelzaal 

(15-04-2014);
De aanvragen liggen niet ter inzage.

Aanvraag exploitatievergunning horeca

	 •	 Gustav Mahlerlaan 50 A, 1082 MC: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-883618.

De aanvraag ligt vanaf 22 april gedurende twee weken ter inzage op de locatie President 
Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
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maken en sturen aan het bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning horeca

	 •	 Claude Debussylaan 273, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf 
met terras, verzonden d.d. 17 april 2014. Dossiernummer 16-842828.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 28 april 2014  zes weken ter inzage op de President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na 
verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester 
van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Verleende evenementenvergunning

	 •	 Gaasterlandstraat 2, 1079 RH: voor het houden van een evenement "Backyard" op 4 
mei, 1 juni en 6 juli 2014 vanaf 12:00 uur tot en met 23:00 uur verzonden d.d. 17 april 
2014. Dossiernummer 32-875832.                   

	 •	 Beethovenstraat 27, 1077 HM: voor het houden van een evenement "Het Kabinet 
van de Dames"In de periode van 1 mei 2014 tot en met 31 mei 2014 vanaf 13:00 uur 
tot en met 18:00 uur. Dossiernummer 32-871918.

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 28 april 2014 gedurende zes weken ter inzage 
op de President Kennedylaan 923.Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De 
burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Parnassusweg 202, 1076 AV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 5 mei 2014 tot en met 31 oktober 2014, verzonden d.d. 23 april 2014. 
Dossiernummer 43-878247.

	 •	 Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 1 mei 2014 tot en met 1 september 2014, verzonden d.d. 17 april 2014. 
Dossiernummer 43-870004.

	 •	 De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 30 juni 2014 tot en met 26 september 2014, verzonden d.d. 23 april 2014. 
Dossiernummer 43-882945.

	 •	 Antonio Vivaldistraat 2, 1083 HP: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 16 juni 2014 tot en met 12 september 2014, verzonden d.d. 23 april 
2014. Dossiernummer 43-874959.

	 •	 Europaplein 45, 1078 GV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 2 mei 2014 tot en met 23 juli 2014, verzonden d.d. 23 april 2014. 
Dossiernummer 43-885129.

De bovengenoemde vergunningen liggen zes weken ter inzage op de locatie President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na 
verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur 
van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam
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In mei geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
 

13 mei 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Trio Parnasse: Janneke Zegveld, (alt)viool, Mark Snitselaar, (bas)klarinet en Wouter J. 
Bakker, piano spelen o.a. Werken van Bruch en Piazzola.

8 mei, 16.30-18.00, Filosofie op de Zuidas, de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8

Spreker is socioloog Paul Schnabel. De gespreksleiding is in handen van Ad Verbrugge (VU-
filosoof) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU). Onderwerp: Het 
onbehagen: De aanhang van PVV en SP groeit. Hoe duid je dit tegengeluid in de 
samenleving? Paul Schnabel schreef Rare jaren (2012). Hoe zien we dit onbehagen terug in 
de Gemeenteraads- en Europese verkiezingen?

10 mei expositie DOGtime, Live at TNT building

10 jaar DOGtime, Gerrit Rietveld Academie. Tijdens de manifestatie wordt werk van 
DOGtime docenten, alumni en studenten geëxposeerd, zijn er lezingen en workshops en 
wordt de DOGtime jubileum papers gepresenteerd: een unieke publicatie over een decennium 
DOGtime. Het programma (nog onder voorbehoud) ziet er als volgt uit: 9 mei, 19:00 
OPENING DOGtime Live at TNT building ( tegenover de Rietveld) en expositie. Zaterdag 10 
mei, 10:00 – 20:00 expositie open voor publiek.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark            

Eerst volgende 11 mei en 8 juni.

11 mei, 11.00-12.30 Natuurexcursie

Met gids Tello Neckheim op zoek naar planten en slakjes, o.a. het boerenknoopje dat tussen 
bladafval en gras leeft. Het is één van de talloze soorten slakjes die u kunt ontdekken, waarna 
u een wondere wereld ontdekt van slakjes. Ook zeer geschikt voor kinderen. Vereniging "De 
Oeverlanden Blijven!", adres Noordelijke Oeverlanden Nieuwe Meer, Anton Schleperpad 
nabij Riekerweg.

weekbericht 17 2014

Informatiemarkt
Wat gaat er gebeuren met station Amsterdam Zuid? Hoe gaat het nieuwe Mahlerplein eruit 
zien? Waar kun je wonen in Zuidas? Kan ik mij alvast inschrijven voor een studentenwoning? 
Hoe staat het met Zuidasdok? Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze en nog veel meer 

http://www.thomasopen.nl/
http://www.thomasopen.nl/
http://dogtime.org/?lang=nl
http://dogtime.org/?lang=nl
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vragen? Kom dan op donderdagmiddag 15 mei naar de informatiemarkt over Zuidas en 
Zuidasdok in het WTC. Tijdens deze informatiemarkt vertellen betrokkenen, waaronder 
BPZ , u graag over de ontwikkelingen in en rondom Zuidas en Zuidasdok. Uiteraard zijn de 
projectmanagers van dienst Zuidas aanwezig om vragen te beantwoorden en met u in gesprek 
te gaan. Datum: donderdag 15 mei 2014, Tijd: 16.00 – 19.00 uur, Locatie: WTC, Centrale 
Hal en Informatiecentrum, Dienst Zuidas, Strawinskylaan 59. U bent van harte welkom! 
Aanmelden is niet nodig.

“ Onderwijs in Zuidas: Kennis naast creativiteit”

Klaas de Boer schrijft over de ontwikkeling van één van de meest bijzondere en gemengde 
wijken van Nederland: Zuidas. Met nu al bijna 70.000 reizigers per dag, 650 woningen (straks 
8.000), 700 bedrijven en Zuidasdok, een omvangrijk en uitdagend infrastructureel project van 
1,8 miljard euro, komen hier alle aspecten van stedelijke ontwikkeling samen...... lees hier het 
artikel

Uit: Nieuws van B&W

“Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerp bestemmingsplan 
Kenniskwartier Zuid, tweede fase en het besluit om hogere waarden op grond van de Wet 
Geluidhinder voor dat gebied vast te stellen. Het gebied ligt op de Zuidas en omvat het terrein 
van voormalige schoolwerktuinen. Ter visie leggen betekent dat een ieder gedurende zes 
weken de mogelijkheid heeft om een zienswijze in te dienen.

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van (onderwijs)voorzieningen met een 
oppervlakte van 90.000 vierkante meter. Door het verkeer van nabijgelegen wegen en 
spoorbanen worden de voorkeursgrenswaarden van de Wet Geluidhinder overschreden. De 
wet biedt de mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen als blijkt dat overschrijding van 
de voorkeursgrenswaarden niet door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. 
De aangevraagde geluidswaarden passen binnen de wettelijke maximaal toelaatbare 
grenswaarden.”        

Bikepoint winnaar tijdelijke fietsenstalling Zuidas

De Academie van de stad doet verslag van het onderzoek en de resultaten van studenten die 
oplossingen bedachten voor tijdelijk fietsparkeren.” Gedurende drie weken hebben 160 
studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzocht op welke manier het beste tijdelijke 
fietsparkeerplaatsen gedurende de bouw van het Zuidasdok kunnen worden gerealiseerd. 
Kristiaan Kodde (tweede van links op de foto) is 19 jaar en studeert  Commerciële Economie 
aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is teamcaptain van Bikepoint, de verticale 
fietsenstalling waarin op ruimtebesparende en gebruiksvriendelijke wijze acht fietsen kunnen 
worden gestald.

De jury, bestaande uit Robert Dijckmeester (Adjunct-directeur Dienst Zuidas), Gerrit Faber 
(Beleidsmedewerker Fietsersbond), Frans Nieuwenhuis (Vertegenwoordiger buurtbewoners), 
Titia Hielema (Vertegenwoordiger bedrijfsleven) en Willem Baumfalk (Domeinvoorzitter 
Economie en Management) hebben Bikepoint als beste idee uitgekozen uit de vele 
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oplossingen die 160 studenten van de Hogeschool van Amsterdam bedacht hebben om 
tijdelijke fietsparkeerplaatsen gedurende de bouw van het Zuidasdok te kunnen realiseren.”

VU eerste universiteit met ‘zonne-energie oplaadpaal’ Street Charge

Nieuws van de VU: “De VU krijgt als eerste universiteit een eigen Street Charge en is 
daarmee, na het Museumplein, de tweede locatie in Nederland. De Street Charge is een 
oplaadpaal voor mobiele telefoons en tablets en werkt op zonne-energie. De Street Charge 
wordt geplaatst op het campusplein van de VU en zal op donderdag 24 april om 12.30 uur 
tijdens de VU Olympiad onthuld worden.”

29 april, 17.00 uur  bijeenkomst  Behoud van de kwaliteit van het 
Gijsbrecht van Aemstelpark, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112

Ontvangst met broodjes en koffie/thee. Georganiseerd door WOCB en Vereniging Parken 
Buitenveldert. Doel: het vormen van Vrienden die zich willen inzetten voor een van de 
thema's; veiligheid, onderhoud en verbetering. Vooraf aanmelden via 
vriendengvapark@live.nl.

Hoogpunt

De kraanmachinist Erik Bouw, werkzaam op het bouwterrein waar het kantoor van AKZO 
Nobel verrijst, maakt indrukwekkende foto’s vanaf zijn werkplek. 

Betsy !

Op de hoek van de Parnassusweg en de Gustav Mahlerlaan woont sinds kort Betsy. U kunt bij 
Betsy op kraambezoek gaan in het Bofkontbos.

Stremming Europaboulevard

19 – 22 mei ’s nachts 01.00 u – 06.00 u en 23 mei 23.00 u – 26 mei 05.00 u

Werkzaamheden fietspad Amstelveenseweg

Vrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei wordt het fietspad aan de westzijde van de Amstelveenseweg 
ter hoogte van VUmc geasfalteerd. De spoedeisende hulp blijft gewoon bereikbaar.

Werkzaamheden Prorail- OVSAAL

http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2014/apr-jun/vu-eerste-universiteit-met-zonne-energie-oplaadpaal-street-charge.asp
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Werkzaamheden aan het spoor 10 mei 01.00 u – 12 mei 05.30 u en 21 juni 01.00 u – 23 juni 
05.30 u. Kijk voor reisalternatieven op www.vananaarbeter.nl.

Herinrichting Gustav Mahlerlaan 2014 - 2015

In de eerste fase van maart t/m medio mei 2014 ondervindt het verkeer enige hinder van de 
werkzaamheden. Het trottoir van ACTA wordt deels afgezet en er verdwijnen een aantal 
parkeerplaatsen. ACTA en de parkeergarage P2 blijven bereikbaar. Kijk hier voor meer 
informatie en de kaart.

Werkzaamheden Beatrixpark april – juni 2014

Nuon start in april met de aanleg van stadsverwarming onder het fietspad. De zuidelijke 
fietsroute over het bruggetje is daarom afgesloten van 15 april t/m september (zie kaartje). 
Fietsers kunnen het noordelijke fietspad gebruiken. Vanwege de aanleg van de waterpartij is 
een gedeelte van het voetpad tijdelijk afgesloten. Via een noodbrug over pontons is het toch 
mogelijk om een ronde te wandelen. Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingscoördinator 
J. van der Linden telnr 06 12345 105 of omgevingscoordinator@zuidas.nl

Overzicht ter inzage bij stadsdeel Zuid

Ter inzage legging Concept Uitvoeringsbesluit RAI en Inspraak (PDF, 29 kB)
- 20140212 concept RAI Uitvoeringsbesluit (PDF, 29 MB)
- 20140219 brief van stadsdeel Zuid aan Gemeenteraad concept uitvoeringsbe... (PDF, 1 MB)

Stadsd. Zuid

13-03

24-04

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan RAI

DRO

13-03

24-04

Kennisgeving- Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase

DRO

20-03

01-05

Kennisgeving- VOF Royal Zuid- Gershwinlaan (Zuidas Blok 9 en 10) Ontwerp 
Watervergunning

Waternet
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20-03

01-05

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Aanvraag exploitatievergunning horeca

	 •	 Gustav Mahlerlaan 50 A, 1082 MC: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-883618.

De aanvraag ligt vanaf 22 april gedurende twee weken ter inzage op de locatie President 
Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan het bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

	 •	 Gustav Mahlerplein 12, 1082 MA: voor het houden van een evenement "Roei je 
eigen WK" op 23 april 2014 van 09:30 uur tot 19:15 uur, verzonden d.d. 14 april 2014. 
Dossiernummer 32-867699.

De vergunning ligt vanaf 22 april zes weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 
923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit 
besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: de Burgemeester van Amsterdam, 
T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

	 •	 De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement 
"Studentensportdag" op 24 april 2014 van 09:00 uur tot 23:30 uur, verzonden 14 april 
2014. Dossiernummer 32-837720.

De vergunning ligt vanaf 22 april gedurende zes weken ter inzage op de locatie President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na 
verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: de burgemeester 
van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

	 •	 Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Taste of Amsterdam" op 
15 mei 2014 tot en met 18 mei 2014 van 16:00 uur tot 00:00 uur en op 18 mei 2014 
van 13:00 uur tot 21:00 uur, verzonden d.d. 14 april 2014. Dossiernummer 32-812083.

De vergunning ligt vanaf 22 april gedurende zes weken ter inzage op de locatie President 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na 
verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester 
van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Aanvraag evenementenvergunning
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	 •	 Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "WK2014 op 
StrandOranje" op 13 juni 2014 tot en met 23 juni 2014 van 16:00 uur tot 00:00 uur. 
Dossiernummer 32-886598.

De aanvraag ligt vanaf 22 april 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie President 
Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan het Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, 
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 29 april 2014 tot en met 16 september 2014, verzonden d.d. 14 april 2014. 
Dossiernummer 43-882939.

	 •	 Prinses Irenestraat 17, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 21 april 2014 tot en met 5 september 2014, verzonden d.d. 15 april 
2014. Dossiernummer 43-875871.

De vergunningen liggen vanaf 22 april ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van de 
besluiten bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

In april geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
 

29 april 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Laila Cathleen Neuman, sopraan en Javier Ovejero Mayoral, theorbe, brengen werken van 
o.a. Eccles en Purcell.

8 mei, 16.30-18.00, Filosofie op de Zuidas, de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8

Spreker is socioloog Paul Schnabel. De gespreksleiding is in handen van Ad Verbrugge (VU-
filosoof) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU). Onderwerp: Het 
onbehagen: De aanhang van PVV en SP groeit. Hoe duid je dit tegengeluid in de 
samenleving? Paul Schnabel schreef Rare jaren (2012). Hoe zien we dit onbehagen terug in 
de Gemeenteraads- en Europese verkiezingen?

t/m 27 april Tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een 
autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van 
fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw 
fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en 
bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en 
op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-
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organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke 
voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark

weekbericht 15 

Informatiebijeenkomst RAI
Op 2 april gaf dienst Zuidas in een verhelderende presentatie aan wat de randvoorwaarden en 
ambities zijn (uitvoeringsbesluit) voor het gebied RAI. In het verslag van de bijeenkomst zijn 
ook alle antwoorden op vragen van toehoorders, meest omwonenden, opgenomen. Het 
bestemmingsplan en uitvoeringsbesluit vindt u in het overzicht ter inzage hieronder.

Lees hier meer. En onder Dok op onze website staan alle relevante documenten (MER) op een 
rij inclusief een samenvatting.

Duurzaamheidsverslag Zuidas 2013 gepresenteerd

In 2013 had Zuidas een primeur met een duurzaamheidsverslag, aldus Green Buisiness Club 
op haar website. In het verslag werden gedrag van gebruikers, gebouwen en gebied in 
samenhang onder de loep genomen. Afgelopen donderdag 3 april presenteerden Dienst 
Zuidas, Hello Zuidas en CBC het Duurzaameidsverslag Zuidas (2013) met opnieuw aandacht 
voor mobiliteit, energie, openbare ruimte, gebouwen en community, dit keer uitgebreid met 
water vanwege de interessante ontwikkelingen op dit vlak.               

Bestuurscommissie kiest dagelijks bestuur

De bestuurscommissie Zuid heeft op maandag 7 april het dagelijks bestuur uit haar midden 
gekozen. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Sebastiaan Capel (D66) (op de foto 
midden), Paul Slettenhaar (VVD, plaatsvervangend voorzitter) (rechts) en Marijn van 
Ballegooijen (PvdA) (links).

Nieuwe vleugel Geert Groote College geopend

Op vrijdag 4 april vond de opening plaats van de nieuwe vleugel van het Geert Groote 
College in de Fred. Roeskestraat. Met de nieuwbouw, ontworpen door SeARCH architecten, 
biedt de school nu ruimte aan 850 leerlingen. Bijzonder is de grote trap aan de straatzijde, die 
niet alleen dient als entree, maar tevens als verblijfsruimte voor de leerlingen.

ING stapt uit schoengebouw

Lees hier meer 

Herinrichting Gustav Mahlerlaan 2014 - 2015
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In de eerste fase van maart t/m medio mei 2014 ondervindt het verkeer enige hinder van de 
werkzaamheden. Het trottoir van ACTA wordt deels afgezet en er verdwijnen een aantal 
parkeerplaatsen. ACTA en de parkeergarage P2 blijven bereikbaar. Kijk hier voor meer 
informatie en de kaart.

Nacht werkzaamheden bij knooppunt Amstel

In de nachten van 14 tot en met 17 april werkt ProRail aan de uitbreiding van het spoor tussen 
Schiphol en Duivendrecht. Zij plaatsen een verbindingsboog ter hoogte van het Knooppunt 
Amstel (kruising A10/A2). Deze werkzaamheden geven geluidshinder. Lees hier meer.

Werkzaamheden Beatrixpark

April – juni 2014 wat gaat er gebeuren? Nuon start in april met de aanleg van 
stadsverwarming onder het fietspad. De zuidelijke fietsroute over het bruggetje is daarom 
afgesloten van 15 april t/m september (zie kaartje). Fietsers kunnen het noordelijke fietspad 
gebruiken. Vanwege de aanleg van de waterpartij is een gedeelte van het voetpad tijdelijk 
afgesloten. Via een noodbrug over pontons is het toch mogelijk om een ronde te wandelen. 
Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingscoördinator Jeroen van der Linden telnr 06 12345 
105 of omgevingscoordinator@zuidas.nl

Nieuws uit DB Regioraad 

Benoeming RAR-leden

Het dagelijks bestuur heeft de volgende leden in de Reizigers Adviesraad (RAR) benoemd of 
herbenoemd: dhr. C. Vonk, dhr. M. Waalewijn, dhr. F.Sam, mw. T.Bruins, dhr. H.Miedema, 
dhr. A. Markus, dhr. R.Visser, dhr. R. de Vrieze en dhr. R. Ambags. De RAR adviseert de 
Stadsregio over het OV-beleid. In de raad zijn diverse consumentenorganisaties 
vertegenwoordigd, bijvoorbeeld Rover, Stadsvervoerbelang, de Fietsersbond en de 
Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Noord-Holland. Zij vaardigen leden af die 
gezamenlijk de RAR vormen.

Planuitwerking ombouw Amstelveenlijn versneld

Het dagelijks bestuur stemt in met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stadsregio en de 
Dienst Metro. In de DB-vergadering eind 2013 is besloten budget beschikbaar te stellen voor 
de planuitwerkingsfase van het project. Daarbij is de portefeuillehouder Openbaar Vervoer als 
bestuurlijk opdrachtgever aangewezen. De Dienst Metro draagt zorg voor de verdere 
uitwerking van de plannen en stelt het aanbestedingsdossier op. De opdracht eindigt eind 
2015 met de oplevering van het aanbestedingsdossier. Gezien de tijdsdruk op het project wil 
de Stadsregio deze overeenkomst op korte termijn aangaan. Mocht de financieringsafspraak 
met het ministerie van I&M uitblijven dan bestaat de mogelijkheid om deze overeenkomst te 
ontbinden waarbij de tot dan toe gemaakte kosten zullen worden vergoed. Bij het 
gereedkomen van het aanbestedingsdossier zal de regioraad eind 2015 om een 
uitvoeringsbesluit worden gevraagd.
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En: De concessie Amstelland-Meerlanden wordt verlengd met 2 jaar. Connexion blijft tot 
2017 uitvoerder van de concessie.

Overzicht ter inzage bij stadsdeel Zuid

Ter inzage legging Concept Uitvoeringsbesluit RAI en Inspraak (PDF, 29 kB)
- 20140212 concept RAI Uitvoeringsbesluit (PDF, 29 MB)
- 20140219 brief van stadsdeel Zuid aan Gemeenteraad concept uitvoeringsbe... (PDF, 1 MB)

Stadsd. Zuid

13-03

24-04

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan RAI

DRO

13-03

24-04

Kennisgeving- Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase

DRO

20-03

01-05

Kennisgeving- VOF Royal Zuid- Gershwinlaan (Zuidas Blok 9 en 10) Ontwerp 
Watervergunning

Waternet

20-03

01-05

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte      

	 •	 Uitbreiden spoor Station Rai (HZ_WABO_2013-008708 en olo nummer
901805) en tevens het afbouwen van de stijgpunten en het oprichten van een 
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perronoverkapping en perronoutillage op een onder olo-nummer 379005 spoorviaduct 
op de locatie Europaboulevard.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het ligt van donderdag 10 
april 2014 t/m woensdag 21 mei 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, Amstel 1 te 
Amsterdam. Tijdens die periode staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden gericht aan de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

	 •	 Parnassusweg 201, 1077 DG: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 28 april 2014 tot en met 19 september 2014, verzonden d.d. 8 april 2014. 
Dossiernummer 43-880310.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 14 april 2014 gedurende zes weken ter inzage op 
de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 
zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, T.a.v. 
Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

	 •	 Amstelveenseweg 500, 1081 KL: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 26 mei 2014 tot en met 31 juli 2014, verzonden d.d. 8 april 2014. 
Dossiernummer 43-872741.

	 •	 De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 19 mei 2014 tot en met 27 juni 2014. Dossiernummer 43-880314.

Beide vergunningen liggen vanaf 14 april 2014 gedurende zes weken tijdens de 
openingstijden ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met 
dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het 
DB van Stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Beethovenstraat/P15, 1082 PR: voor het houden van een evenement "INC Festival" 
op 5 juli 2014 van 12:00 uur tot 23:00 uur. Dossiernummer 32-882409.

	 •	 De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "Co-Cycling Tour" 
op 21 juni 2014 van 08:00 uur tot 18:00 uur. Dossiernummer 32-877662.

	 •	 .Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Zakelijk Vodafone 
Event"op 24 mei 2014 van 18:30 uur tot 00:00 uur. Dossiernummer 32-879306.

	 •	 Europaplein, 1078 GS: voor het houden van een evenement "Publieksfeest 
Strandzuid" op 16 mei 2014, van 10:00 uur tot en met 15:00 uur. Dossiernummer 
32-878725.

	 •	 Amstelveenseweg, 1075 XA: voor het houden van een evenement "Santa's Christmas 
Market" op 7 december 2014 van 09.30 uur tot 15.00 uur. Dossiernummer 32-880177.

De bovengenoemde aanvragen liggen vanaf 14 april 2014 gedurende twee weken ter inzage 
op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze 
met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze 
kunt u sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Besluit verlening beslistermijn

	 •	 Prinses Marijkestraat 17, 1077 XA: voor het bouwen van een woning op het na 
sloop vrijkomende terrein, verzonden d.d. 2 april 2014. OLO-nummer 1179115.
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Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum met zes weken verlengd. Bent u het niet 
eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische 
Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

	 •	 De Boelelaan 1105 - tijdelijk oprichten loopbrug (05-02-2014);
Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunning 

	 •	 IJsbaanpad 8 en 10 A, 1076 CV: voor het brandveilig gebruik als kinderdagverblijf 
en bedrijfsmatig nachtverblijf, verzonden d.d. 1 april 2014. OLO-nummer 1101595.

De vergunning is alleen in te zien op de locatie President Kennedylaan 923, bij het 
informatiecentrum. Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan 
hiertegen binnen zes weken na verzending van het besluit beroep instellen bij de rechtbank 
Amsterdam, sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

	 •	 De Boelelaan 1111 - 1077305, oprichten universiteitsgebouw, met bestemming 
daarvan tot onderwijsfunctie, winkelfunctie, kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie voor 
alcohol en een ondergrondse parkeergarage (28-03-2014);

	 •	 Europaplein - 1106413, bouwen bovengrondse delen stationstoegangen van 
metrostation Europaplein (02-04-2014);

	 •	 Fred Roeskestraat 84 - 1188397, kappen 6 bomen (28-03-2014);
	 •	 De Boelaan 30- 1108633-plaatsen tijdelijk opslaggebouw voor een periode van 5 jaar 

(26-03-2014) Bron De Echo
Voor de bovengenoemde besluiten kan men binnen zes weken bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector 
Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw

	 •	 Terrein Gustav Mahlerlaan - 1242857, het tijdelijk plaatsen van een demontabele 
tijdelijke sporthal, inclusief accommodatie voor kleedruimte, sanitaire ruimten, 
kantine en overige ruimte voor 5 jaar (26-03-2014);

	 •	 Terrein Beatrixpark/Beethovenstraat – 1181243, oprichten brug (17-03-2014) bron 
De Echo

	 •	 Terrein Beethovenstraat (Plot 3 deelgebied Beethoven Zuidas)- 1203685, bouwen in 
afwijking van omgevingsvergunning OLO 381031 en OLO 414753, t.w. gedeeltelijk 
veranderen gebouw (24-03-2014) Bron De Echo

	 •	 Terrein Beethovenstraat Plot 3 deelgebied Beethoven 12035367, bouwen in 
afwijking van omgevingsvergunning OLO 381031, t.w: gedeeltelijk veranderen 
gebouw (24-03-2014) Bron De Echo

	 •	 Terrein Fred Roeskestraat  - 1237541, aanbrengen damwand (26-03-2014) Bron De 
Echo

De aanvragen liggen niet ter inzage.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (u.v.p.Wabo)
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	 •	 Gustav Mahlerplein - 1245397, planologisch strijdig gebruiken van gronden ten 
behoeve van een Waterberging;

Het ontwerpbesluit ligt van donderdag 10 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij 
Stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam. Ten aanzien 
van ontwerpbesluiten voor een omgevingsvergunning uitgebreide procedure, kan een ieder 
gedurende zes weken schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van B&W, p/a de 
Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE 
Zaandam.

In april geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
 

29 april 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Laila Cathleen Neuman, sopraan en Javier Ovejero Mayoral, theorbe brengen werken van 
Vise, Eccles en Purcell.

8 mei, 16.30-18.00, Filosofie op de Zuidas, de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8

Spreker is socioloog Paul Schnabel. De gespreksleiding is in handen van Ad Verbrugge (VU-
filosoof), Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU) Onderwerp: Het 
onbehagen: De aanhang van PVV en SP groeit. Hoe duid je dit tegengeluid in de 
samenleving? Paul Schnabel schreef Rare jaren (2012). Hoe zien we dit onbehagen terug in 
de Gemeenteraads- en Europese verkiezingen?

Tot 20 april expositie ‘Het verlangen naar een beeld’ van Seán Hannan, i.s.m. Joppe van 
Hulzen en Mees van Hulzen, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

t/m 27 april Tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een 
autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van 
fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw 
fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en 
bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en 
op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-
organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke 
voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

weekbericht 14 

2 april Informatiebijeenkomst RAI & aansluitend vragen BPZ
Dienst Zuidas houdt van 19.00- 20.30 uur een informatiebijeenkomst over het concept 
uitvoeringsbesluit RAI. Bas Boeker van dienst Zuidas geeft een toelichting en aansluitend is 
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er een half uur beschikbaar voor vragen van bewoners en belangstellenden. BPZ haalt dan ook 
punten op voor haar zienswijze. Locatie: RAI, Elicium (zaal D507) melden bij de receptie, 
Europa-boulevard 24.  Voor het raadplegen van de stukken zie het overzicht ter inzage 
hieronder.

Verkiezingsdebat in Huis van de Wijk

Voorafgaand aan de verkiezingen op 19 maart werd er onder leiding van Cisca griffioen met 
politieke partijen en bewoners gedebatteerd over hun visie op stellingen over o.a. wonen & 
zorg, participatie en hergebruik leegstaande panden. Op het gebied van welzijn en zorg waren 
alle partijen het eens over het inrichten van een 24-uurs zorg-meldpunt.

Vijf initiatieven voor tijdelijke kiosken geselecteerd

Dienst Zuidas berichtte: “Deze zomer staan er op vijf plekken in Zuidas food & drink stands. 
Dienst Zuidas riep ondernemers op om een business plan in te dienen voor een tijdelijke 
kiosk. Maar liefst 83 ondernemers reageerden op deze oproep. De jury had een lastig klus, 
maar koos uiteindelijk 5 ondernemers die vanaf mei een half jaar in Zuidas staan! De 
ondernemers gaan het vergunningentraject in. De uitslag is daarom nog even onder 
voorbehoud.”

1. ICOON broodjesbar voor de Vijfhoek (voetbalveldje tussen Prinses Irenestraat en 
Strawinskylaan),

2. Bull & Bears voor een verantwoorde lunch aan de Gustav Mahlerplein,

3. Juice and Salades op het Gustav Mahlerplein,

4. Uit de keuken van Maass o.a. gezonde maaltijden en lunchsalades op Gershwinplein

5. Stewart & Sally voor diverse stews bij de VU Tramlus              

Hortus VU                                                                          

Het stadsdeel berichtte recent dat het VU, VUmc, vrijwilligers van Hortus VU en Stadsdeel 
Zuid onlangs de overeenkomst ‘Botanische Tuin VU Campus' ondertekend hebben. ”Samen 
willen zij de botanische tuin van de VU Campus de komende tien jaar draaiende houden en 
voor iedereen beter toegankelijk maken.

VU, VUmc en het stadsdeel investeren fors in de nieuwe botanische tuin. Zo stelt Stadsdeel 
Zuid geld beschikbaar aan de vrijwilligers en voor de herinrichting van het terrein. Het is de 
bedoeling dat de botanische tuin er de komende tien jaar goed bij ligt en dat zoveel mogelijk 
mensen van de tuin en de collecties kunnen genieten. Op de plek waar nu de botanische tuin 
is, komt, naar verwachting in 2024, nieuwbouw van het VUmc. Hierna wordt de botanische 
tuin geïntegreerd in de dan gerealiseerde zorgtuin van het VUmc.”

Geen tot beperkt treinverkeer

http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/3maart/vijf-food-drink/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/3maart/vijf-food-drink/
http://www.zuid.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/overigen/index/index_nieuws_home/@732160/botanische-tuin-vu/
http://www.zuid.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/overigen/index/index_nieuws_home/@732160/botanische-tuin-vu/


Het weekend van 5 en 6 april is een werkweekend. Op de trajecten Schiphol – Sloterdijk, 
Schiphol – Duivendrecht en Schiphol – Amsterdam Bijlmer ArenA gaan diverse aannemers 
aan de slag met uiteenlopende werkzaamheden, zoals het heien van damwanden, aanbrengen 
van bovenleidingen en het uitvoeren van veiligheids- en ICT- testen. In dit weekend is er geen 
tot beperkt treinverkeer mogelijk van en naar Schiphol. Reist u met de trein? Raadpleeg dan 
eerst  http://www.ns.nl/ voor actuele informatie.

Werkzaamheden Beatrixpark

April – juni 2014  Wat gaat er gebeuren?

Begin april start de aanleg van de waterpartij en de aanleg van een (tijdelijk) groengebied ten 
oosten van het nieuwe St. Nicolaas Lyceum. Hier komt gras met ruimte om te voetballen en er 
komen bankjes. De huidige waterpartij wordt naar het noorden toe uitgebreid. In de zuidwest 
hoek van het water wordt een klein gedeelte gedempt. Deze werkzaamheden duren ongeveer 
een week.

Nuon start in april met de aanleg van stadsverwarming onder het fietspad. De zuidelijke 
fietsroute over het bruggetje is daarom afgesloten van 15 april t/m september (zie kaartje). 
Fietsers kunnen het noordelijke fietspad gebruiken. Vanwege de aanleg van de waterpartij is 
een gedeelte van het voetpad tijdelijk afgesloten. Via een noodbrug over pontons is het toch 
mogelijk om een ronde te wandelen. Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingscoördinator 
Jeroen van der Linden telnr 06 12345 105 of omgevingscoordinator@zuidas.nl

Licht uit voor de aarde

De Green Business Club Zuidas laat op haar website weten dat zij de actie op 29 maart 
hebben gesteund en ze deed net als vorig jaar weer mee aan Earth Hour. Door gezamenlijk 
deel te nemen heeft het Wereld Natuur Fonds Zuidas uitgeroepen tot Landmark en werden de 
bedrijven en het gebied apart benoemd op de website van Earth Hour.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Overzicht ter inzage bij stadsdeel Zuid

Ter inzage legging Concept Uitvoeringsbesluit RAI en Inspraak (PDF, 29 kB)
- 20140212 concept RAI Uitvoeringsbesluit (PDF, 29 MB)
- 20140219 brief van stadsdeel Zuid aan Gemeenteraad concept uitvoeringsbe... (PDF, 1 MB)

Stadsd. Zuid

13-03

24-04

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan RAI
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Kennisgeving- VOF Royal Zuid- Gershwinlaan (Zuidas Blok 9 en 10) Ontwerp 
Watervergunning

Waternet

20-03

01-05

Aanwijzingsbesluit tijdelijke staanplaatsen

Het DB van stadsdeel Zuid heeft op 18 maart 2014 een besluit genomen over drie tijdelijke 
plekken in Zuidas: G. Gershwinplein; Strawinsky Vijfhoek; De Boelenlaan bij de tramlus. 
Bezwaar maken kan t/m 14 mei. Het bezwaarschrift sturen aan De Bestuurscommissie Zuid, 
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Bron: De Echo d.d. 2.4.2014.

Aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Beethovenstraat 27, 1077 HM: voor het houden van een evenement "Het Kabinet 
van de Dames" van 1 mei 2014 tot en met 31 mei 2014 van 13:00 uur tot 18:00 uur. 
Dossiernummer 32-871918.

De aanvraag ligt vanaf 31 maart 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie Pr. 
Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Aanvraag voor een exploitatievergunning horecabedrijf

	 •	 Gustav Mahlerlaan 12, 1082 LS: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met 
terras. Dossiernummer 16-875133.

De aanvraag ligt vanaf 31 maart 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie 
President Kennedylaan 923.

	 •	 Scheldestraat 92, 1078 GN: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
met terras. Dossiernummer 16-869967.

De aanvraag ligt vanaf 24 maart 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie 
President Kennedylaan 923.

http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-13/week-13-2014-3/bekendmaking-zuid-0/
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Voor beide aanvragen geldt: gedurende genoemde periodes kunt u uw zienswijze schriftelijk 
kenbaar maken en sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

In april geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
 

15 april 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Vigh & Bosboom, Peter Vigh, saxofoon en Tobias Bosboom, piano.

6 april Lente wandeling & 20 april Pure markt, van 11.00-18.00 aan het 
Boerenweteringpad in Beatrixpark

6 april van 14:00-15:30, lentewandeling in het Beatrixpark georganiseerd door IVN, 
vertrekpunt parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg.

7 april, 20.00 -22.00 uur, Martin Luther King Jr. lezing, VU hoofdgebouw - 
Auditorium

Sprekers zijn: Mpho Tutu, Désanne van Brederode, Eddy van der Borght, Marceline van 
Furth. Gespreksleiding is in handen van Markha Valenta. De jaarlijkse Martin Luther King Jr. 
lezing wordt georganiseerd door de stichting Martin Luther King Lezing, een initiatief van het 
r.k. spiritueel centrum de Boskant Den Haag en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tot 20 april expositie ‘Het verlangen naar een beeld’ van Seán Hannan, 
i.s.m. Joppe van Hulzen en Mees van Hulzen, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 
36

t/m 27 april tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een 
autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van 
fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw 
fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en 
bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en 
op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-
organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke 
voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

verkieizngsdebat 2014
weekbericht 13 2014

2 april Informatiebijeenkomst RAI & aansluitend vragen BPZ
Dienst Zuidas houdt van 19.00- 20.30 uur een informatiebijeenkomst over het concept 
uitvoeringsbesluit RAI. Bas Boeker van dienst Zuidas geeft een toelichting en aansluitend is 
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er een half uur beschikbaar voor vragen van bewoners en belangstellenden. BPZ haalt dan ook 
punten op voor haar zienswijze.

Locatie: RAI, Elicium (zaal D507) melden bij de receptie, Europa-boulevard 24. 
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 28 maart aanmelden via info@zuidas.nl.  Voor 
het raadplegen van de stukken zie het overzicht ter inzage hieronder.

 Werkzaamheden Beatrixpark

Medio april start Dienst Zuidas met de volgende fase van de herinrichting van het 
Beatrixpark. Er wordt een waterpartij aangelegd en gelijktijdig legt Nuon stadsverwarming 
aan onder een fiets- en voetpad in het park.  Op 24 maart starten het plaatsen van hekken voor 
de aanleg van de waterpartij. Een gedeelte van het voetpad wordt dan afgesloten. Het rondje 
om het water kunt u dan even niet meer lopen. Aan het einde van volgende week worden 
pontons gelegd in het water, waardoor u toch in een ronde kunt lopen (de groene stippellijn).

Het fietspad over het bruggetje wordt afgesloten vanaf 15 april t/m september. Naar 
verwachting zijn deze werkzaamheden in september gereed. De totale herinrichting van het 
zuidelijk deel van het Beatrixpark duurt nog tot begin 2017. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij omgevingscoördinator Jeroen van der Linden via telefoonnummer 06 12345 105 of 
omgevingscoordinator@zuidas.nl

Tafeltennisvereniging gaat verhuizen

Dichtbij.nl berichtte dat “Tafeltennisvereniging Tempo Team, Stadsdeel Zuid en Dienst 
Zuidas een intentieverklaring hebben getekend voor de verhuizing van de vereniging. Tempo 
Team is nu nog gevestigd aan de Zuidelijke Wandelweg. De club moet hier plaatsmaken voor 
de ontwikkeling van Zuidas. Op de huidige locatie, in Kop Zuidas, worden woningen 
gebouwd. Ook is er meer ruimte nodig voor de waterpartij rondom de synagoge. Het nieuwe 
onderkomen voor Tempo Team komt op het oude terrein van de stadsdeelwerf van Zuid aan 
de President Kennedylaan, naast het De Mirandabad.”

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Overzicht ter inzage bij stadsdeel Zuid

Ter inzage legging Concept Uitvoeringsbesluit RAI en Inspraak (PDF, 29 kB)
- 20140212 concept RAI Uitvoeringsbesluit (PDF, 29 MB)
- 20140219 brief van stadsdeel Zuid aan Gemeenteraad concept uitvoeringsbe... (PDF, 1 MB)
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Aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Gustav Mahlerplein 12, 1082 MA: voor het houden van een evenement " Roei je 
eigen WK 2014" op 23 april 2014. Dossiernummer 32-867699.

De aanvraag ligt vanaf 24 maart 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode 
kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken. Stuur het 
aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

	 •	 De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het verwijderen van bestaande markeringen en het 
aanbrengen van nieuwe markeringen op de kruising De Boelelaan / Van der 
Boechorststraat en rond de aftakking van de noordelijke rijbaan, op zaterdag 12 april 
2014 van 19:00 uur tot en met zondag 13 april 07:00 uur en op zaterdag 5 juli 2014 
van 19:00 uur tot en met zondag 6 juli 2014 om 07:00 uur, het aanbrengen van een 
deklaag op de verlegde rijbaan (De Boelelaan), verzonden d.d. 14 maart 2014. 
Dossiernummer 61-865323.

De vergunning ligt vanaf 24 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum aan de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. afdeling Juridische Zaken Postbus 
74019,1070 BA Amsterdam

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte
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	 •	 Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 26 maart 2014 tot en met 6 juni 2014, verzonden d.d. 13 maart 2014. 
Dossiernummer 43-862810.

De vergunning ligt vanaf 24 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. afdeling Juridische Zaken, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

	 •	 Gustav Mahlerlaan 3002, 1081 LA: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode 28 april 2014 tot en met 28 juni 2014, verzonden d.d. 13 maart 
2014. Dossiernummer 43-862799.

De vergunning ligt vanaf 24 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB 
van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag voor een omgevingsvergunning

	 •	 De Boelelaan 859, 873 en 1043, 1082 RW: voor het veranderen van het gebruik van 
de eerste verdieping van kantoorfuncties naar 14 woonfuncties met in totaal 79 
studentenkamers en gezamenlijke ruimten en het veranderen van de kozijnen en 
entrees tot de eerste verdieping, ingekomen d.d. 28 februari 2014. OLO-nummer 
1203519.

	 •	 Europaplein 2 t.o.- 1231813 creëren ligplaatsen t.b.v. elektrische vaartuigen 
(19-3-2014)

De aanvragen liggen niet ter inzage. Bron, De Echo 26.3.2014  

ABN Amro toren open op zaterdag 29 maart

Op 29 maart openen vele historische en hedendaagse Amsterdamse torens hun deuren. Torens 
zoals de bekende,  Zuiderkerkstoren, de Oudekerkstoren en de vuurtoren op Het Rode 
Lichtschip aan de NDSM werf en ook de hedendaagse torens als die van het Mövenpick Hotel 
Amsterdam Centre en het Fletcher Hotel Amsterdam, en natuurlijk de ABN Amro toren aan de 
Zuidas, zullen allemaal op één dag te bezichtigen en/of te beklimmen zijn.

Tijdens de Open Toren Dag Amsterdam 2014 zijn bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur van 
harte welkom in de ABN-toren, waar u kunt genieten van het HOOGSTE uitzicht van 
Amsterdam. Ook kunnen maximaal 15 bezoekers zich vooraf aanmelden voor een van de drie 
ABN Amro kunst rondleidingen, verzorgd door de kunstcurator Danila Cahen. Deze vinden 
plaats van 11:00 tot 11:45 uur, van 12:00 tot 12:45 uur en van 13:00 tot 13:45 uur. Wilt u 
meelopen, meldt u zich dan hier aan.

In april geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
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Het Duo Sax Y On, met Ellen Zijm, accordeon en Marijke Schröer, saxofoon speelt werken 
van Moussorgski en Piazzola.

7 april, 20.00 -22.00 uur, Martin Luther King Jr. lezing,VU hoofdgebouw - 
Auditorium

Sprekers zijn: Mpho Tutu, Désanne van Brederode, Eddy van der Borght, Marceline van 
Furth. Gespreksleiding is in handen van Markha Valenta. De jaarlijkse Martin Luther King Jr. 
lezing wordt georganiseerd door de stichting Martin Luther King Lezing, een initiatief van het 
r.k. spiritueel centrum de Boskant Den Haag en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tot 20 april expositie ‘Het verlangen naar een beeld’ van Seán Hannan, ism 
Joppe van Hulzen en Mees van Hulzen, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

t/m 27 april Tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een 
autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van 
fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw 
fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en 
bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en 
op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-
organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke 
voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

weekbericht 12

2 april Informatiebijeenkomstover RAI & aansluitend vragen BPZ  
Dienst Zuidas houdt van 19.00- 20.30 uur een informatiebijeenkomst over het concept 
uitvoeringsbesluit RAI. Bas Boeker van dienst Zuidas geeft  een toelichting en aansluitend is 
er een half uur beschikbaar voor vragen van bewoners en belangstellenden. BPZ haalt dan ook 
punten op voor haar zienswijze. Locatie: RAI, Elicium (zaal D507) melden bij de receptie, 
Europa-boulevard 24. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 28 maart aanmelden via 
info@zuidas.nl. Voor het raadplegen van de stukken zie de bekendmakingen hierna.

Afscheid deelraad Zuid

Bewoners, instellingen en organisaties waren uitgenodigd om op 12 maart afscheid van de 
raad te nemen. Naast enkele anderen organisaties nam BPZ voorzitter Cisca Griffioen de 
gelegenheid te baat om de afscheidswoorden op rijm voor te dragen. Op onze website vindt u 
het gedicht.
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Nieuwe huisvesting voor rechtbank Parnassusweg

Het Rijk en de gemeente Amsterdam hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst 
getekend voor de herontwikkeling van het Parnascomplex voor de herhuisvesting van de 
rechtbank Amsterdam. Dienst Zuidas is blij met de keuze van het Rijk om de Rechtbank te 
herontwikkelen in Zuidas.

’T Eiland op Zuidas

Op 14 maart namen 200 kippen hun intrek in een bijzonder onderkomen aan de rand van de 
Zuidas nabij The Old School en de Zuidelijke Wandelweg. Stichting Natuur en Milieu, Wij 
Krijgen Kippen en eiermerk Rondeel. Jort Kelder verrichtte de ingebruikname.  Op de website 
van de gezonde stad staat een interview met Frank Boon van Zuiderlicht. Zuiderlicht is een 
energiecoöperatie die investeert in lokale energie projecten. ’t Eiland is ook voorzien van 
zonnepanelen van de Zuiderlicht.

Gratis drinkwater voor bezoekers Sportas

Maandag 17 maart openden sportwethouder Eric van der Burg en voorzitter stadsdeel Zuid 
Paul Slettenhaar een van de nieuwe waterkranen in de Sportas. De kranen zijn in 
samenwerking met stichting Join the Pipe geplaatst en bieden gratis drinkwater aan, dat 
berichtte Dichtbij.nl. 

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Overzicht ter inzage bij stadsdeel Zuid

Ter inzage legging Concept Uitvoeringsbesluit RAI en Inspraak (PDF, 29 kB)
- 20140212 concept RAI Uitvoeringsbesluit (PDF, 29 MB)
- 20140219 brief van stadsdeel Zuid aan Gemeenteraad concept uitvoeringsbe... (PDF, 1 MB)

Stadsdeel Zuid

13-03

24-04

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan RAI

DRO

13-03

24-04

Kennisgeving- Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase

DRO
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20-03

01-05

Kennisgeving- VOF Royal Zuid- Gershwinlaan (Zuidas Blok 9 en 10) Ontwerp 
Watervergunning

Waternet

20-03

01-05

Ontwerpbestemmingsplan RAI ligt ter visie

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Daarbij wordt wel voorzien in 
de nodige flexibiliteit. Ook wordt voorzien in een aantal nieuwe ontwikkelingen. Het gaat bij 
dat laatste om de bouw van een parkeergarage met 1.000 parkeerplaatsen tussen bestaande 
bebouwing aan de zuidkant van het RAI-terrein, en het bieden van een adequate juridische 
regeling voor horeca aan de Boerenwetering (locatie 'Strand Zuid'). Verder wordt voorzien in 
de ontwikkeling van een hotel met maximaal 650 kamers, ten zuiden van het huidige RAI-
terrein.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 13 maart 2014 gedurende zes weken ter 
inzage bij het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 of het stadsdeel Zuid, President 
Kennedylaan 923. Het plan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl het 
ID  is NL.IMRO.0363.K1005BPGST-OW01. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de 
gemeenteraad van Amsterdam, t.a.v. De directeur Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 
1000 CT Amsterdam. Voor de inbreng van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de 
dienst Ruimtelijke Ordening, team Juridische en Milieuzaken, telefoonnummer 020 255 1508.

Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase ligt ter visie

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Beethoven, eerste fase' met de daarbij behorende stukken ligt 
met ingang van 20 maart 2014 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij 
Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Beethoven, eerste fase' is digitaal raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.
0363.K1102BPGST-OW02. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij 
de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, 
Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Ambitiedocument ZuidasDok

Het Ambitiedocument is in februari van dit jaar in de raadscommissie BWK besproken. Zij 
kwam met enkele aandachtspunten. Te weten:

- Concrete invulling kwaliteit in elke fase en kennis van bewoners en andere betrokkenen 
benutten

- Meer ambitie voor de fiets: veilige oost-west route

http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/grootstedelijke/2014/amsterdam-rai-0/
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http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/grootstedelijke/2014/beethoven-eerste/#;IdxPag=421764
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- Openbaar vervoer terminal beter ontsluiten voor fiets

- Borgen van robuuste waterhuishouding

- Verdere verbetering van de luchtkwaliteit

Mede naar aanleiding van het -vormvrij- zijn van het document, heeft de wethouder besloten 
het stuk niet ter visie te leggen. (Bron: Dienst Zuidas)

aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Arent Janszoon Ernststraat 1 (Amstelpark), 1083 GP: voor het houden van het 
evenement "Kunstvlaai 2014 - From Safety to Where? I Love the Feeling of Being 
Slightly Lost" vanaf 21 mei 2014 tot en met 25 mei 2014 van 12:00 uur tot 22:00 uur. 
Dossiernummer 32-863868.

De aanvraag ligt vanaf 17 maart 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de President Kennedylaan 923.Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen 
aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 19 mei 2014 tot en met 31 juli 2014, verzonden d.d. 7 maart 2014. 
Dossiernummer 43-860406.

De vergunning ligt vanaf 17 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het DB van 
Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

In maart geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
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Het Duo Sax Y On, met Ellen Zijm, accordeon en Marijke Schröer, saxofoon, speelt werken 
van Moussorgski en Piazzola. En 21 maart – 20 april expositie ‘Het verlangen naar een beeld’ 
van Seán Hannan, ism Joppe van Hulzen en Mees van Hulzen.

Opening vrijdag 21 maart van 19 – 21 uur. Om 20 uur is de openingsperformance Preaching 
to the choir met medewerking van de cantorij van de Thomaskerk en Schola Cantorum 
Amsterdam.

t/m 27 april Tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een 
autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van 
fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw 
fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en 
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bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en 
op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-
organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke 
voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

26 maart 15:00 - 17:00 uur, Verdieping op de Zuidas, VU Boekhandel, De 
Boelelaan 1105

Spreker(s): P.F. Thomése en Tom Lanoye, gespreksleiding: José Verwaal (columnist Ad 
Valvas) i.s.m. met: VU Boekhandel. Onderwerp: Engagement versus stijl is een klassiek 
thema in de literatuur. Voor de ene schrijver is schrijven een doel op zichzelf; voor de ander is 
schrijven een middel. De tendens is dat meer schrijvers zich laten horen in het publieke debat. 
Schrijver P.F. (Frans) Thomése spreekt in de serie Verdieping op de Zuidas met geëngageerde 
schrijvers. In deze aflevering is Tom Lanoye te gast.

ABN Amro toren open op zaterdag 29 maart

Op 29 maart openen vele historische en hedendaagse Amsterdamse torens hun deuren. Torens 
zoals de bekende,  Zuiderkerkstoren, de Oudekerkstoren en de vuurtoren op Het Rode 
Lichtschip aan de NDSM werf en ook de hedendaagse torens als die van het Mövenpick Hotel 
Amsterdam Centre en het Fletcher Hotel Amsterdam, en natuurlijk de ABN Amro toren aan de 
Zuidas, zullen allemaal op één dag te bezichtigen en/of te beklimmen zijn.

Tijdens de Open Toren Dag Amsterdam 2014 zijn bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur van 
harte welkom in de ABN-toren, waar u kunt genieten van het HOOGSTE uitzicht van 
Amsterdam. Ook kunnen maximaal 15 bezoekers zich vooraf aanmelden voor een van de drie 
ABN Amro kunst rondleidingen, verzorgd door de kunstcurator Danila Cahen. Deze vinden 
plaats van 11:00 tot 11:45 uur, van 12:00 tot 12:45 uur en van 13:00 tot 13:45 uur. Wilt u 
meelopen, meldt u zich dan hier aan.

weekbericht 11 2014

14 maart, 18.30- 21.00 uur Politiek debat in Huis van de Wijk Buitenveldert

Om u te helpen bij uw keuze voor de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseert het 
WOCB op vrijdag 14 maart een verkiezingsdebat in het Huis van de Wijk Buitenveldert 
(MFC gebouw aan de A.J. Ernststraat 112). Het debat wordt geleid door BPZ voorzitter Cisca 
Griffioen en Odile Gerver. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
debat. Vanaf 18.30 uur staan er belegde broodjes en soep klaar. Het debat duurt van 19.00 uur 
tot 21.00 uur. Deelname is gratis.

Start bouw studentenhuisvesting Ravel Residence en IKC

Binnenkort start op de hoek van de Vivaldistraat en De Boelelaan de bouw van 800 
zelfstandige studentenwoningen en diverse voorzieningen in Ravel Residence.
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Vanaf 10 maart zal de aannemer het werkterrein inrichten. Begin april starten de 
funderingswerkzaamheden. Het heien zal ongeveer 5 weken in beslag nemen en zal enige 
geluidshinder opleveren. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 
16.00 uur (en maximaal tot 19.00 uur bij overwerk). De oplevering staat gepland voor eind 
2014.

De bouw van het IKC (tijdelijke huisvesting) staat gepland voor begin maart en de verwachte 
oplevering is in augustus 2014. Door het prefab bouwsysteem heeft de bouw beperkte invloed 
op de omgeving. De funderingspalen worden trillingvrij aangebracht waardoor er nauwelijks 
sprake zal zijn van geluidshinder. Lees hier verder.

Voorbereidende werkzaamheden bouw nieuw universiteitsgebouw

Vanaf 17 maart tot en met medio augustus werkt de gemeente Amsterdam aan de zuidzijde 
van de De Boelelaan op het gedeelte tussen de Van der Boechorststraat en de 
Buitenveldertselaan. Kabels en leidingen worden omgelegd en er komt een in- en uitrit voor 
de bouwplaats. Na deze grondwerkzaamheden zal de VU starten met de nieuwbouw.

’T Eiland op Zuidas krijgt bewoners

Op 14 maart nemen 200 kippen hun intrek in een bijzonder onderkomen aan de rand van de 
Zuidas nabij The Old School en de Zuidelijke Wandelweg. Stichting Natuur en Milieu, Wij 
Krijgen Kippen en eiermerk Rondeel willen zo laten zien dat het ook in de stad mogelijk is 
om op verantwoorde wijze kippen te houden. Bedrijven en restaurants op de Zuidas zijn al 
geïnteresseerd. Een gedeelte van de eieren gaat elke dag naar hun keukens.

Het initiatief is genomineerd voor een P-Nuts Award en het kippenhok doet mee in de 
categorie Mooiste Innovatie Award. Op de website van dienst Zuidas en Het Parool leest u 
meer .

Concept uitvoeringsbesluit en ontwerpbestemmingsplan RAI Amsterdam 
liggen ter visie t/m 23 april

Dienst Zuidas organiseert een informatiebijeenkomst op woensdag 2 april, 19.00-20.30 uur 
over het concept uitvoeringsbesluit. De locatie is Amsterdam RAI, Elicium (zaal D507) 
melden bij de receptie, Europaboulevard 24, Amsterdam. Geïnteresseerden kunnen zich tot 
uiterlijk 28 maart aanmelden via info@zuidas.nl. b Voor het raadplegen van de stukken zie 
ook de bekendmakingen hieronder.

Boomfeestdag 2014 op de Bomentuin
Vandaag was er tussen 11:30 en 12:30 uur een bijeenkomst voor ambtenaren van Stadsdeel 
Zuid en de Dienst Zuidas. Aansluitend konden schoolkinderen met hun ouders enkele bomen 
planten waarna iedere kon deelnemen aan een speurtocht.
Studenten onderzoeken creatieve oplossingen voor fietsparkeren Zuidas

De komende tijd onderzoeken 160 studenten oplossingen en ideeën voor tijdelijke 
fietsparkeerplaatsen. Plaatsen die gedurende de bouw van het Zuidasdok kunnen worden 
gerealiseerd. De oplossingen kunnen op ruimtelijk gebied liggen, maar ook in samenwerking 
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met bewoners en ondernemers bedacht worden of gericht zijn op acties die 
gedragsverandering beogen. Lees meer op Dichtbij.nl.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ontwerpbestemmingsplan RAI ligt ter visie

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Daarbij wordt wel voorzien in 
de nodige flexibiliteit. Ook wordt voorzien in een aantal nieuwe ontwikkelingen. Het gaat bij 
dat laatste om de bouw van een parkeergarage met 1.000 parkeerplaatsen tussen bestaande 
bebouwing aan de zuidkant van het RAI-terrein, en het bieden van een adequate juridische 
regeling voor horeca aan de Boerenwetering (locatie 'Strand Zuid'). Verder wordt voorzien in 
de ontwikkeling van een hotel met maximaal 650 kamers, ten zuiden van het huidige RAI-
terrein.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 13 maart 2014 gedurende zes weken ter 
inzage bij het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 of het stadsdeel Zuid, President 
Kennedylaan 923. Het plan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. het 
ID  is NL.IMRO.0363.K1005BPGST-OW01.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Amsterdam, t.a.v. De 
directeur Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor de inbreng 
van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening, team 
Juridische en Milieuzaken, telefoonnummer 020 255 1508.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 31 maart 2014 tot en met 4 juli 2014, verzonden d.d. 28 februari 2014. 
Dossiernummer 43-857816.

	 •	 Gustav Mahlerlaan 2988, 1081 XJ: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 3 maart 2014 tot en met 29 mei 2014, verzonden d.d. 28 
februari 2014. Dossiernummer 43-849851.

De vergunningen liggen vanaf 10 maart 2014 zes weken ter inzage bij het informatiecentrum 
van stadsdeel Zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken 
bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling 
Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

	 •	 Amstelveenseweg 500, 1081 KL: voor het aanbrengen van damwandplanken en 
herstelwerkzaamheden aan het spoor van 17 maart 2014 tot en met 18 maart 2014 van 
19.00 uur tot 03.00 uur, verzonden d.d. 27 februari 2014. Dossiernummer 61-856299.

De vergunning ligt vanaf 10 maart 2014 ter inzage bij het stadsdeel Zuid, President 
Kennedylaan 923.

http://www.dichtbij.nl/amsterdam-zuid/regionaal-nieuws/artikel/3411921/studenten-zoeken-oplossing-voor-fietsprobleem-zuidas.aspx
http://www.dichtbij.nl/amsterdam-zuid/regionaal-nieuws/artikel/3411921/studenten-zoeken-oplossing-voor-fietsprobleem-zuidas.aspx
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/grootstedelijke/2014/amsterdam-rai-0/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/grootstedelijke/2014/amsterdam-rai-0/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-10/werken-openbare/bekendmaking-zuid/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-10/werken-openbare/bekendmaking-zuid/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-10/werken-openbare/bekendmaking-zuid-0/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-10/werken-openbare/bekendmaking-zuid-0/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-10/hinder-openbare/bekendmaking-zuid/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-10/hinder-openbare/bekendmaking-zuid/


Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunningen ontheffing Geluidsvoorschriften

	 •	 Gustav Mahlerplein 110, 1181 XJ: voor het maken van live en/of mechanische 
muziek in een horecabedrijf van 18 april 2014 op 19 april 2014 vanaf 20:00 uur tot 
03.00 uur, verzonden d.d. 28 februari 2014. Dossiernummer 28-860192.

De vergunning ligt vanaf 10 maart 2014 zes weken bij het informatiecentrum van stadsdeel 
Zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. 
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Amsterdam, t.a.v. De directie Juridische 
Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

	 •	 Terrein Fred Roeskestraat- 1195943 – kappen 54 bomen (24-02-2014)
	 •	 Fred Roeskestraat 84- 1188397 – kappen 6 bomen(20-02-2014)
	 •	 Terrein A10 Zuid- 1190397, oprichten van trappentorens/taludtrappen (20-02-2014)
De aanvragen liggen nog niet ter inzage. Bron: De Echo 12 maart 2014.

Verleende omgevingsvergunning

	 •	 De Boelelaan 1105- 106235 - oprichten liftkern aan een gebouw (03-03-2014)
	 •	 De Boelelaan 1105- 1118137 - verplaatsen 4 perscontainers en een 

waskantelinstallatie (04-03-2014)
U kunt een bezwaarschrift indienen tot zes weken na publicatie van de beschikking. Zend uw 
bezwaar aan B&W van Amsterdam, p/a De Bestuursdienst, sector Bedrijfsvoering, afd. 
Juridische Zaken, Postbus 202, 100 AE Amsterdam. Bron: De Echo 12 maart 2014

Verlengen beslistermijn

	 •	 De Boelelaan 30- 1108633 – realiseren tijdelijk opslaggebouw voor 5 jaar 
(18-12-2013)

Er kan geen bezwaar worden ingediend. Bron: De Echo 12 maart 2014

In maart geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
 

18 maart 2014 – 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 
36

Ivan Gomes Cervantes, harp, speelt o.a. werken van Durand en Faure.

13 maart, 16.30-18.00 uur VU Connected, Filosofie op de Zuidas, De Nieuwe 
Poort, C. Debussylaan 2-8
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Spreker Frank van Kolfschooten en gespreksleiding door Ad Verbrugge (VU-filosoof) en 
Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU). Onderwerp is 
wetenschapsfraude.

t/m 27 april Tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een 
autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van 
fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw 
fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en 
bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en 
op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-
organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke 
voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

ABN Amro toren open op zaterdag 29 maart

Op 29 maart openen vele historische en hedendaagse Amsterdamse torens hun deuren. Torens 
zoals de bekende,  Zuiderkerkstoren, de Oudekerkstoren en de vuurtoren op Het Rode 
Lichtschip aan de NDSM werf en ook de hedendaagse torens als die van het Mövenpick Hotel 
Amsterdam Centre en het Fletcher Hotel Amsterdam, en natuurlijk de ABN Amro toren aan de 
Zuidas, zullen allemaal op één dag te bezichtigen en/of te beklimmen zijn.

Tijdens de Open Toren Dag zijn bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom in de 
ABN-toren, waar u kunt genieten van het HOOGSTE uitzicht van Amsterdam. Ook kunnen 
maximaal 15 bezoekers zich vooraf aanmelden voor een van de drie ABN Amro kunst 
rondleidingen, verzorgd door de kunstcurator Danila Cahen. Deze vinden plaats van 11:00 tot 
11:45 uur, van 12:00 tot 12:45 uur en van 13:00 tot 13:45 uur. Wilt u meelopen, meldt u zich 
dan hier aan.

weekbericht 9 en 10

BPZ ontving Valentijnstaart en chequeD66 Zuid reikt Valentijnstaart uit 
aan Bewonersplatform ZuidasREGIO | 21 februari 2014 | reageer | Door 
D66 Amsterdam Zuid, dichtbij-2014 (Foto: Eelco Huizinga)
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Ruim 
twee weken geleden verraste D66 ons met zijn voornemen om BPZ even in het zonnetje te 
zetten in het kader van de jaarlijkse Valentijnsactie. Vorige week vrijdag was het zo ver 
Sebastiaan Capel overhandigde Cisca Griffioen de taart en cheque. Dichtbij.nl deed verslag, 
lees hier verder.

14 maart, 18.30- 21.00 uur Politiek debat in Huis van de Wijk Buitenveldert

Op 19 maart wordt er een nieuw lokaal bestuur gekozen. U stemt één keert op een partij voor 
een zetel in de gemeenteraad en één keer op een partij voor een zetel in de bestuurscommissie 
van Zuid. De nieuwe bestuurscommissie met 15 leden komt in de plaats van de huidige 
stadsdeelraad Zuid met 29 leden. Om u te helpen bij uw keuze organiseert het WOVB op 
vrijdag 14 maart een verkiezingsdebat in het Huis van de Wijk Buitenveldert (MFC gebouw 
aan de A.J. Ernststraat 112). BPZ is ook aanwezig en WOCB heeft alle politieke partijen 
uitgenodigd voor dit debat. Vanaf 18.30 uur staan er belegde broodjes en soep gereed. Het 
debat begint om 19.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen. Heeft u al vragen? Laat het weten 
per e-mail  verkiezingsdebat@gmail.com of per telefoon 020 644 9936. Deelname is gratis.

6 maart commissievergadering VVL, 9:00-13.30 uur en zonodig vanaf 19.30 
uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis

Op de agenda onder ter kennisname bij ruimtelijke ordening rapportage Zuidas tweede 
halfjaar 2013.

Werkzaamheden Amstelveenseweg
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Waterleiding: Vanaf 10 maart tot eind maart wordt er een nieuwe waterleiding aangelegd aan 
de oostzijde van de Amstelveenseweg (van huisnummer 575 tot 625). Hiervoor wordt een 
deel van het fietspad afgesloten. Fietsers worden naar de overzijde geleid en kunnen langs de 
westzijde van de Amstelveenseweg fietsen. Van eind maart tot medio april worden de oude 
waterleiding verwijderd en de huisaansluitingen gemaakt. Waternet neemt hierover contact op 
met de bewoners of eigenaren van de betreffende percelen.

Van medio april tot en met mei: aanleg fiets- en voetpad:In deze periode wordt het voetpad 
opnieuw betegeld, het fietspad geasfalteerd en twee 2 inritten opnieuw aangelegd. Tijdens de 
werkzaamheden kunnen voetgangers langs de werkzaamheden lopen. Fietsers worden ter 
hoogte van het Kotterspad naar de westzijde van de Amstelveenseweg geleid. Het autoverkeer 
en openbaar vervoer ondervinden weinig hinder van de werkzaamheden. Het werk is eind mei 
gereed.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Vaststellen van de Bomenverordening 2014 en intrekken van de Bomenverordening 2008

Vvast te stellen de volgende Bomenverordening 2014 voor de grootstedelijke gebieden, 
waarmee in afwijking van de Bomenverordening uit 2008 de mogelijkheid bestaat om 
vergunning voor een periode van maximaal drie jaar te verlenen. De hele tekst vindt u hier.

Beperking parkeerduur fietsen en brommers in Zuid

Besluit: APV (brom)fietsparkeerduurbeperking Woon-winkelstraten (o.a. Scheldeplein) 
Stadsdeel Zuid (Nummer BD2013-004178). Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage 
bij het informatiecentrum op het stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923. Een 
belanghebbende kan tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit te worden ingediend bij het 
DB van het stadsdeel Zuid, tav afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019,1070 BA 
Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van een evenement " Grand Slam 
Beach Volleybal op 15 juli 2014 tot en met 17 juli 2014 van 08:00 uur tot 22.00 uur. 
Dossiernummer 32-853933.

De aanvraag ligt vanaf 24 februari 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum aan President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

	 •	 Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Kingsland Festival 
2014" op 26 april 2014 van 12:00 uur tot 20:00 uur, verzonden d.d. 26 februari 2014. 
Dossiernummer 32-827138.
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De vergunning ligt vanaf 3 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De 
burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam.

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte

	 •	 Parnassusweg 126, 1076 AT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 3 maart 2014 tot en met 16 mei 2014, verzonden d.d. 19 februari 2014. 
Dossiernummer 43-851408.

	 •	 Gustav Mahlerlaan 3002, 1081 LA: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 27 maart 2014 tot en met 11 juli 2014, verzonden d.d. 20 
februari 2014. Dossiernummer 43-852055.

	 •	 Gustav Mahlerlaan 3002, 1081 LA: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 17 maart 2014 tot en met 31 oktober 2014, verzonden d.d. 
21 februari 2014. Dossiernummer 43-849128.

De vergunning ligt vanaf 24 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum aan de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB Stadsdeel 
Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

	 •	 De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 3 maart 2014 tot en met 29 mei 2014, verzonden d.d. 7 februari 2014. 
Dossiernummer 43-837700.

De vergunning ligt vanaf 17 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bezwaar maken kan binnen zes weken. 
Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken 
Postbus 74019 1070 BA Amsterdam.

	 •	 Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 7 maart 2014 tot en met 9 mei 2014, verzonden d.d. 20 februari 2014. 
Dossiernummer 43-853997.

	 •	 Amstelveenseweg 575, 1081 JC: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 10 maart 2014 tot en met 30 mei 2014, verzonden d.d. 19 februari 2014. 
Dossiernummer 43-853948.

	 •	 De Boelelaan 1051, 1082 SB: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 17 maart 2014 tot en met 30 september 2014, verzonden d.d. 21 februari 
2014. Dossiernummer 43-852667

De vergunningen liggen vanaf 3 maart 2014 gedurende zes weken tijdens de openingstijden 
ter inzage bij ons informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet 
eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift 
naar: het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

	 •	 Boelelaan 769 ( Fase 1 & 2 ), 1082 RS: voor het veranderen en vernieuwen van het 
woon- en kantoorgebouw met de adressen De Boelelaan 403 t/m 767 en 769 t/m 1051 
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met behoud van de bestaande bestemmingen en gebruik, ingekomen d.d. 31 januari 
2014. OLO-nummer 1163539.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

In maart geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
 

18 maart, 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Ivan Gomes Cervantes, harp, speelt o.a. werken van Durand en Faure.

13 maart, 16.30-18.00 uur VU Connected, Filosofie op de Zuidas, De Nieuwe 
Poort, C. Debussylaan 2-8

Spreker Frank van Kolfschooten en gespreksleiding door Ad Verbrugge (VU-filosoof) en 
Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU). Onderwerp is 
wetenschapsfraude. Georganiseerd i.s.m. de faculteit Wijsbegeerte VU en Partnerorganisatie 
De Nieuwe Poort.

9 maart (opening) - 27 april Tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen 
Huis, Amstelpark

De opening is op zondag 9 maart, 15.00-17.00 uur. Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in 
samenwerking met wetenschappers van de VU een autonome bio-machine ontwikkeld die 
zonne-energie oogst. Door gebruik van fotosynthetische organismen wordt deze energie in 
beweging gezet om opnieuw fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine 
bestaat uit een drijvende en bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem 
creëert met zijn omgeving en op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt 
en behandelt. Deze micro-organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en 
zijn allen een mogelijke voedingsbron voor de Symbiotic Machine.
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Kioskje aan de Zuidas?

In stadberichten # 248 vertelt Eline Hoogendijk wat Zuidas verwacht: “Het is belangrijk dat deze pop-up 
stores zich onderscheiden van het huidige aanbod en misschien wel zo tof zijn dat je er een blokje voor om 
fietst.”
Heartvertising!
Gisteren deed Eva Gabeler in Het Parool verslag: “Honderdduizend Boomerangkaarten en driehonderd abri's bij 
alle metrostations in de stad en Q-parks in Zuidoost moeten Amsterdammers er deze week toe aansporen hun 
onvervulde wensen en dromen na te streven. Voor 'The Heartvertising Project' hebben twaalf kunstenaars uit 
binnen- en buitenland werk gemaakt met het motto 'Follow your heart' om mensen aan te sporen om hun hart te 
volgen. Het project is een initiatief van een reclamebureau in Amsterdam”.(Foto van abri op station RAI © 
reclamebureau Kokoro)
Olympische Spelen te zien op scherm Zuidplein
De Olympische Spelen worden live uitgezonden op het grote scherm op het Zuidplein. Handig om onderweg 
naar het station toch nog iets mee te krijgen van de presentaties van de Nederlandse sporters, zo berichtte dienst 
Zuidas. Kijk hier voor het uitzendschema.
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Advies over ZuidasDok door commissie MER
De Commissie MER (Commissie voor de milieueffectrapportage) heeft op 11 februari 2014 op verzoek van de 
Minister van Infrastructuur en Milieu een advies uitgebracht op het Concept Advies Reikwijdte en Detailniveau 
Zuidasdok. In de huidige fase van het project Zuidasdok – de planuitwerkingsfase – wordt een projectMER 
opgesteld. Hierin worden de milieueffecten van de uit te werken voorkeursbeslissing in kaart gebracht. De eerste 
stap hiervoor is het opstellen van een Advies Reikwijdte en Detailniveau. Hierin wordt aangegeven welke 
milieu-informatie de projectMER dient te bevatten en hoe de projectMER moet worden opgezet.
Loket Tripolis gesloten
Onder het motto ‘Alles onder één dak' heeft Stadsdeel Zuid vanaf maandag 17 februari de twee 
stadsdeelkantoren samengevoegd. Stadsdeelkantoor President Kennedylaan is verbouwd en Loket Tripolis 
(Burgerweeshuispad 301) is gesloten. U vindt nu dus alles waarvoor u naar het stadsdeelkantoor komt onder één 
dak: aan de President Kennedylaan 923.
Werkzaamheden gebouwen Stibbe & AKZO Beethovenstraat
DuraVermeer liet in een bewonersbrief van 10 februari weten wat er na het heiwerk nog aan werkzaamheden te 
verwachten is. De werkzaamheden van de kelder welke zich onder het toekomstige gebouw ‘Stibbe’ bevindt zijn 
nog onder het maaiveld. Zij hopen medio augustus 2014 bij de begane grondvloer van dit deel van het project 
aan te komen. Medio juli zullen de stalen damwanden welke zich rondom de bouwplaats in de bodem bevinden, 
worden getrokken. U wordt daarover nog nader geïnformeerd. Bij het toekomstige gebouw ‘AkzoNobel’ zijn ze 
inmiddels boven het maaiveld uitgekomen. Binnenkort wordt gestart met de ruwbouw van het bovengrondse 
gedeelte. Zoals is afgesproken met de gemeente Amsterdam en dienst Zuidas geschiedt de aanvoer van alle 
materialen over de speciaal daartoe aangelegde bouwweg aan de zuid- en oostzijde van de bouwplaats. Naar 
verwachting is halverwege het vierde kwartaal het hoogste punt van de ruwbouw van het kantoorgebouw 
AkzoNobel bereikt. Na de zomervakantie zal de bovenbouw van het kantoorgebouw Stibbe starten. Voor 
algemene info mevrouw J-M. Hu van de Dienst Zuidas, telefoonnummer 0622 20 7630.
Werkzaamheden van maart 2014 tot juni 2015 aan Gustav Mahlerlaan, tussen de De Boelelaan en de 
hoofdingang The Edge (Deloitte)
Kabels en leidingen worden gelegd en een nieuwe weg wordt aangelegd evenals parkeervakken, fiets- en 
voetpaden. In de vernieuwde straat komen worden ook bomen geplant. Daarnaast wordt een nieuw fiets- en 
voetpad van de Amstelveenseweg naar de Gustav Mahlerlaan aangelegd, tussen het VUmc en de buitenring van 
de A10 in. Hierdoor verbetert de verbinding Mahlerlaan- metrostation voor fietsers en voetgangers.
P+R RAI nieuwe locatie open en t/m 23 februari dicht
P+R gebruikers kunnen vanaf 12 februari ook gebruik maken van de nieuwe P+R bij de RAI, die plaats biedt aan 
circa 700 auto's. Vanaf 12 februari zijn er nieuwe regels voor alle P+R terreinen in Amsterdam.
Parkeerdruk bij entree Amsterdamse Bos gereguleerd
Het is niet direct een deelgebied van Zuidas maar zonder effecten in omliggende buurten zal de maatregel 
vermoedelijk niet zijn. Het stadsdeel laat weten  dat onderzoek aantoont dat de drukte vooral wordt veroorzaakt 
door mensen die in de buurt werken en er lang parkeren. Voor mensen die het Bos en de attracties willen 
bezoeken blijft er daardoor nauwelijks parkeergelegenheid over aan het begin van het Bos. Om de parkeerdrukte 
te reguleren worden de toegangstijden van het parkeerterrein aangepast: vanaf maandag 3 maart a.s. is het terrein 
door de weeks alleen toegankelijk van 10.00 uur 's ochtends tot 01.00 uur ‘s nachts. Buiten die tijden wordt het 
terrein geblokkeerd. In het weekend is het parkeerterrein vrij toegankelijk.
Nieuws uit B&W week 8
1. Meer plek voor de fiets en Wrakkenman haalt oude fietsen weg: Het fietsgebruik in Amsterdam is de 
afgelopen 20 jaar gegroeid met meer dan 40 procent. Dagelijks rijden Amsterdammers nu al zo’n 2 miljoen 
kilometer en de smalle fietspaden verwerken een groeiende stroom fietsers. De overlast van overvolle rekken bij 
de stations begint een bereikbaarheidsprobleem te worden. Om de fietser beter te faciliteren heeft het college van 
B&W besloten om aanvullend op het Meerjarenplan Fiets (dat de komende jaren onder andere voorziet in 40.000 
extra fietsparkeerplekken) versneld extra maatregelen te nemen. Zo denkt men aan meer groene golven voor 
fietsers om de doorstroming te verbeteren, krijgen fietsers meer eigen opstelstroken bij verkeerslichten en wordt 
een ‘wrakkenman’ aangesteld om oude fietsen af te voeren.
2. Ruimtelijke ordening: bestemmingsplan Beethoven ter visie gelegd
Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan Beethoven, eerste 
fase. Ter visie leggen betekent dat iedereen tijdens een periode van zes weken de mogelijkheid heeft zienswijzen 
in te dienen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Beethovenstraat, de Prinses 
Irenestraat, het Sint- Nicolaaslyceum en de ringweg A10. Het bestemmingsplan geeft een positieve bestemming 
aan ontwikkelingen die al zijn gerealiseerd (Sint-Nicolaaslyceum) of vergund (kantoorgebouwen van Stibbe en 
AkzoNobel). Verder maakt het bestemmingsplan een fietspad door het gebied mogelijk.
19 februari vergadering commissie Bouwen, Wonen en Klimaat, 09:00-17:00 uur en zo nodig vanaf 19:30-22:30 
uur, De Rooszaal, stadhuis
Ruimtelijke Ordening agendapunt 37- Kennisnemen van het Ambitiedocument ZuidasDok, richtinggevend 
masterplan voor planuitwerking en aanbesteding. De leden van de commissie VVL zijn ook uitgenodigd. Bij 
TKN 9 OV netwerkstudie, samenvatting en uitgebreide versie.
19 februari vergadering deelraad Zuid, 20:00-23.00 uur, Raadzaal Stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923
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Onder hamerstukken: 14 Instellingsbesluit Vrijwilligersondersteuning Exploitatie Hortus VU.
27 februari 20.00 uur Verkiezingsdebat in het Thomastheater, Pr. Irenestraat 36
De Protestantse Kerk Amsterdam is een kerk met hart en ziel voor stad en buurt. Hoe kijken de lijsttrekkers van 
de partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen aan tegen die rol van de kerk in de stad?
4 maart 16.00-18.30, Lijsttrekkersdebat over en voor ondernemers in Amsterdam
Debat georganiseerd door WTC Amsterdam Business Club ism VNO-NCW, metropool Amsterdam en MKB 
Amsterdam. Centraal staat het verkiezingsmanifest Laat de economie bloeien! Zonder welvaart geen welzijn. 
Vooraf aanmelden via buisnessclub@wtc-abc.nl
14 maart, 18.30- 21.00 uur Politiek debat in Huis van de Wijk Buitenveldert
Op 19 maart wordt er een nieuw lokaal bestuur gekozen. U stemt één keert op een partij voor een zetel in de 
gemeenteraad en één keer op een partij voor een zetel in de bestuurscommissie van Zuid. De nieuwe 
bestuurscommissie met 15 leden komt in de plaats van de huidige stadsdeelraad Zuid met 29 leden. Om u te 
helpen bij uw keuze organiseert het WOVB op vrijdag 14 maart een verkiezingsdebat in het Huis van de Wijk 
Buitenveldert (MFC gebouw aan de A.J. Ernststraat 112). BPZ is ook aanwezig en WOCB heeft alle politieke 
partijen uitgenodigd voor dit debat. Vanaf 18.30 uur staan er belegde broodjes en soep gereed. Het debat begint 
om 19.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen. Heeft u al vragen? Laat het weten per e-mail: 
verkiezingsdebat@gmail.com of per telefoon 020 644 9936. Deelname is gratis.
Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid
Besluit Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend aan Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam een 
vergunning te hebben verleend ingevolge de Ontgrondingenwet ten behoeve van aanleg waterpartij Beatrixpark 
te Amsterdam. Het besluit is in vergelijking met het ontwerpbesluit niet gewijzigd. Het besluit ligt vanaf 14 
februari 2014 tot 28 maart 2014 ter inzage bij stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Beroep tegen het 
besluit kan tot 29 maart 2014 schriftelijk worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte
 • De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode 
van 3 maart 2014 tot en met 29 mei 2014, verzonden d.d. 7 februari 2014. Dossiernummer 43-837700.
De vergunning ligt vanaf 17 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de 
President Kennedylaan 923. Bezwaar maken kan binnen zes weken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van 
Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019 1070 BA Amsterdam.
In februari geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

t/m 23 februari van 12.00-16.00 uur Refunc Pixel Palace / VU Hortus Botanicus in het Glazen Huis Amstelpark
Refunc ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven. En: Hortus Botanicus 
VU Zone2Source nodigde betrokkenen van de nabijgelegen Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit uit om 
samen te werken met Refunc. In een workshop werd een decor gebouwd voor een platform waarop een selectie 
van de collectie van planten en boeken van de hortus gepresenteerd wordt.  

4 maart, 12.30 uur, Lunchconcert in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36
Duo Edelen: Fred Edelen, barokcello en Christina Scott Edelen, klavecimbel, spelen werk van o.a. Mendelsohn 
en Schubert.

4 maart,16:00-18:00 uur VU Connected, Tijd voor financiële revolutie!? deel III, conferentiezaal 2 ABN AMRO, 
Gustav Mahlerlaan 10
Spreker: Manuel Adamini (SNS), gespreksleiding: Kees Kraaijeveld (De Argumentenfabriek). Samen met 
Duisenberg school of finance, de Nederlandse Vereniging van Banken en De Argumentenfabriek.
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Zuidas zoekt uitbaters voor tijdelijke kiosken
Zuidas is op zoek naar initiatieven voor vier tijdelijke kiosken in het centrumgebied van 
Zuidas. De gemeente biedt ondernemers de mogelijkheid om 6 maanden lang op een van de 
vier beschikbare locaties op de Zuidas een kiosk te exploiteren. Het gaat om de locaties 
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Vijfhoek (een klein parkje bij de kruising Strawinskylaan-Minervalaan), het Mahlerplein, de 
tramlus bij de VU en het George Gershwinplein. Het is de bedoeling dat het plan zich 
onderscheidt van het huidige aanbod in Zuidas qua horeca en winkels. Een jury, bestaande uit 
een initiatiefnemer van de Rollende Keukens, een ondernemer in Zuidas en de directie Zuidas 
bepaalt welk plan een plek krijgt. Inschrijven moet voor 5 maart. De vergunning is één 
seizoen (6 maanden) geldig. Wanneer een kiosk succesvol is kan deze eventueel een half jaar 
langer blijven staan. Na twee termijnen is er kans op een definitieve locatie op de Zuidas.Kijk 
hier voor meer informatie.

Eerste paal Motel one en Amtrium

Donderdag 30 januari heeft de officiële handeling plaats gevonden voor de start van de bouw 
van het hotel voor de Duitse budget-design keten Motel One. De bouwe behelst 315 
hotelkamers en ca. 1.000 m2 aan nog te verhuren winkel- en/of horecaruimten. Het gebouw 
staat het ROC dat vlak achter het stadsdeelkantoor staat.

Dinsdag 4 februari was Marleen van BPZ aanwezig bij het slaan van de eerste paal door 
wethouder Caroline Gehrels die een leuke peptalk hield. Vingerhoedje erwtensoep werd 
geserveerd met andere hapjes en drankjes. Het Amtriumgebouw dat deel uitmaaakt van het 
RAI complex, krijgt een flink aantal functies, waaronder ook urban gardening (tomaatjes etc.) 
voor de nieuwe versie van een Vis aan de Schelde restaurant. De bovenste verdieping krijgt 
een kantoorfunctie. Na afloop werd een schepje en zaadjes van de tomatenplant uitgereikt.

Meer nietjes voor fietsen

Dienst Zuidas meldde vorige week dat er in het deelgebied Mahler, ten zuiden van Station 
Amsterdam Zuid, circa 100 zogenaamde ‘fietsnietjes’ worden bijgeplaatst. Het aantal 
fietsparkeerplekken in de openbare ruimte wordt hiermee uitgebreid. De werkzaamheden 
startte vorige week en nemen twee weken in beslag. Als gevolg kunt u mogelijk enige hinder 
ervaren op het voetpad in de Aaron Coplandstraat en de Benjamin Brittenstraat, en op het 
voetpad en in de bomenrij in de Gustav Mahlerlaan. Dienst Zuidas probeert de hinder 
uiteraard zoveel mogelijk te beperken.

VU start Kooijmans Instituut

In het persbericht van 4 februari is te lezen dat: ”Recht staat niet op zichzelf, maar 
functioneert in een maatschappelijke context, waarin historische, politieke, economische, 
sociale en technologische aspecten een rol spelen. Om die rijke maatschappelijke context bij 
juridisch onderzoek te betrekken is de Vrije Universiteit Amsterdam het Kooijmans Instituut 
gestart. De speerpunten van het Kooijmans Instituut zijn Law and Governance en Law, 
Politics & Justice in a Connected World. Het Kooijmans Instituut staat op de nominatie 
erkend te worden als ‘OZI’ – één van de officiële onderzoeksinstituten van de VU. Verwacht 
wordt dat deze erkenning later dit jaar, tegelijk met enkele andere instituten, zal worden 
verkregen.”

VU en VUmc: Zuidas uniek Amsterdams woonwerkmilieu
In het kader van -Amsterdam maakt het mogelijk- presenteerden de VU en VUmc op 5 
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februari hun rol in de versterking van de kenniseconomie van metropoolregio Amsterdam aan 
stakeholders en vertegenwoordigers van de politieke partijen. De presentatie vond plaats in 
het kader van het strategisch plan ‘Amsterdam maakt mogelijk'. Dit plan is het resultaat van 
ruimtelijk-economische analyses en een gespreksronde van de gemeente Amsterdam met 
investerende partijen en andere stakeholders in de stad.

De VU en VUmc realiseren niet alleen nieuwbouw maar pakken ook de bestaande gebouwen 
en de openbare ruimte aan. Centraal thema in de herontwikkeling is ‘ontmoeting’. Een grotere 
diversiteit aan voorzieningen maakt het gebied stedelijker en levendiger. Er komen woningen 
voor studenten en gastenaccommodaties, meer voorzieningen voor sport en cultuur en een 
gevarieerd aanbod aan horeca. Van der Veer: “Zo creëren we een aantrekkelijk en uniek 
Amsterdams woonwerkmilieu, een voorwaarde voor het aantrekken van (internationaal) 
talent.”

19 februari vergadering commissie Bouwen, Wonen en Klimaat, 
09:00-17:00 uur en zo nodig vanaf 19:30-22:30 uur, De Rooszaal, stadhuis

Ruimtelijke Ordening agendapunt 37- Kennisnemen van het Ambitiedocument ZuidasDok, 
richtinggevend masterplan voor planuitwerking en aanbesteding. De leden van de commissie 
VVL zijn ook uitgenodigd. Bij TKN 9 OV netwerkstudie, samenvatting en uitgebreide versie.

19 februari vergadering deelraad Zuid, 20:00-23.00 uur, Raadzaal 
Stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923

Onder hamerstukken: 14 Instellingsbesluit Vrijwilligersondersteuning Exploitatie Hortus VU.

Nieuws uit het DB stadsregio Amsterdam 30.1.2014

Voornemen om concessie Amstelland-Meerlanden te verlengen

Het dagelijks bestuur spreekt het voornemen uit om de openbaar vervoerconcessie 
Amstelland-Meerlanden met twee jaar te verlengen tot half december 2017. Oorspronkelijk 
zou deze concessie eindigen in december 2015. De belangrijkste overwegingen voor het DB 
zijn het nog niet ingevulde toekomstige lijnennet in Amsterdam en regio wanneer de Noord/
Zuidlijn in 2017 gaat rijden en het mogelijk verlengen van de Amstelveenlijn naar Uithoorn. 
Uiterlijk 2016 is er duidelijkheid over beide zaken. Nu starten met aanbesteden leidt volgens 
het DB tot een te complexe aanbesteding met veel onzekerheden voor Stadsregio en 
inschrijvende vervoerbedrijven. De komende weken voert Stadsregio Amsterdam gesprekken 
met Connexxion in verband met het voornemen om de concessie te verlengen. Uiterlijk in 
april 2014 wil het DB een formeel besluit nemen over de verlenging. Tot dan wordt het 
aanbestedingstraject tijdelijk opgeschort. Als het voornemen tot verlenging wordt omgezet in 
een formeel besluit, wordt de openbare aanbesteding van de concessie Amstelland-
Meerlanden definitief stop gezet.

27 februari 20.00 uur Verkiezingsdebat in het Thomastheater, Pr. 
Irenestraat 36
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De Protestantse Kerk Amsterdam is een kerk met hart en ziel voor stad en buurt. Hoe kijken 
de lijsttrekkers van de partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen aan tegen die 
rol van de kerk in de stad?

4 maart 16.00-18.30, Lijsttrekkersdebat over en voor ondernemers in 
Amsterdam

Debat georganiseerd door WTC Amsterdam Business Club ism VNO-NCW, metropool 
Amsterdam en MKB Amsterdam. Centraal staat het verkiezingsmanifest Laat de economie 
bloeien! Zonder welvaart geen welzijn. Vooraf aanmelden via buisnessclub@wtc-abc.nl

14 maart, 18.30- 21.00 uur Politiek debat in Huis van de Wijk Buitenveldert

Op 19 maart wordt er een nieuw lokaal bestuur gekozen. U stemt één keert op een partij voor 
een zetel in de gemeenteraad en één keer op een partij voor een zetel in de bestuurscommissie 
van Zuid. De nieuwe bestuurscommissie met 15 leden komt in de plaats van de huidige 
stadsdeelraad Zuid met 29 leden. Om u te helpen bij uw keuze organiseert het WOVB op 
vrijdag 14 maart een verkiezingsdebat in het Huis van de Wijk Buitenveldert (MFC gebouw 
aan de A.J. Ernststraat 112). BPZ is ook aanwezig en WOCB heeft alle politieke partijen 
uitgenodigd voor dit debat. Vanaf 18.30 uur staan er belegde broodjes en soep gereed. Het 
debat begint om 19.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen. Heeft u al vragen? Laat het weten 
per e-mail: verkiezingsdebat@gmail.com of per telefoon 020 644 9936. Deelname is gratis.

Beperkt tot geen treinverkeer van en naar Schiphol zondag 2 maart

In genoemd weekend wordt er op het traject Schiphol – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol – 
Duivendrecht, non-stop direct naast en op het spoor gewerkt. Er is geen treinverkeer tussen 
Amsterdam Centraal-Schiphol. NS zet bussen in. En er is minder treinverkeer tussen 
Amsterdam Zuid-Schiphol.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

Aanvraag evenementenvergunningen

	 •	 De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het houden van een evenement "Paravie 
Paranormaal en Sieradenbeurs" op 15 maart 2014 van 12:00 uur tot 17:30 uur en op 16 
maart 2014 van 11:00 uur tot 17:30 uur. Dossiernummer 32-845714.

De aanvraag ligt gedurende twee weken ter inzage in de periode van 10 tot en met 14 februari 
op de locatie Tripolis, bij het informatiecentrum. Vanaf 17 februari 2014 op de President 
Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte

	 •	 Europaplein 1, 1078 GS: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 11 februari 2014 tot en met 1 maart 2015, verzonden d.d. 30 januari 2014. 
Dossiernummer 43-841508.
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De vergunning ligt vanaf 3 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de 
informatiecentra op de locatie Tripolis en na 17 februari op het stadsdeelkantoor Pr. 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische 
Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

	 •	 De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 22 februari 2014 tot en met 22 augustus 2014, verzonden d.d. 31 januari 
2014. Dossiernummer 43-843296.

De vergunning ligt vanaf 10 februari gedurende zes weken ter inzage, t/m 14 februari op de 
locatie Tripolis, bij het informatiecentrum en vanaf 17 februari 2014 op de President 
Kennedylaan 923.Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na 
verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van 
Stadsdeel, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

	 •	 Parnassusweg 220, 1076 AV: voor het uitvoeren van een gestuurde boring en het 
intrekken van hdpe-buisjes in de gestuurde boring voor 
telecommunicatievoorzieningen van diverse telecom bedrijven, van 22 februari 2014 
op 23 februari 2014 van 19:00 uur tot 07:00 uur, verzonden d.d. 31 januari 2014. 
Dossiernummer 61-840983.

De bovengenoemde vergunning ligt gedurende zes weken, van 10 tot en met 14 februari, ter 
inzage op de locatie Tripolis, bij het informatiecentrum en vanaf 17 februari 2014 zijn de 
stukken in te zien op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam

In februari geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 
2-8
 

waarschijnlijk 13 februari, 18.00 uur Fashion Show in the GYM door studenten uit het 
basis jaar van de Gerrit Rietveldacademie

Resultaten van het samenwerkingsproject ontwerpen door verschillende groepen.

http://www.gerritrietveldacademie.nl/project/fashion-show-by-the-basic-year

4 maart,16:00-18:00 uur VU Connected, Tijd voor financiële revolutie!? deel III, 
conferentiezaal 2 ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10

Spreker: Manuel Adamini (SNS), gespreksleiding: Kees Kraaijeveld (De Argumentenfabriek)

Samen met Duisenberg school of finance, de Nederlandse Vereniging van Banken en De 
Argumentenfabriek.

18 februari, 12.30 uur, Lunchconcert in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36
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Mor Levin, klarinet en Takako Kunugi, fagot spelen werken van Beethoven en Poulenc

t/m 23 februari van 12.00-16.00 uur Refunc Pixel Palace / VU Hortus Botanicus in het 
Glazen Huis Amstelpark

Refunc ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven. En: 
Hortus Botanicus VU Zone2Source nodigde betrokkenen van de nabijgelegen Hortus 
Botanicus van de Vrije Universiteit uit om samen te werken met Refunc. In een workshop 
werd een decor gebouwd voor een platform waarop een selectie van de collectie van planten 
en boeken van de hortus gepresenteerd wordt. 

weekbericht 6 2014
'Straks miljoen vierkante meterkantoorruimte op Zuidas' kopte AT5

“De komende tien jaar kan de Zuidas doorgroeien naar een gebied met een miljoen vierkante 
meter kantoorruimte. Dit zegt gemeentedirecteur Klaas de Boer van de Dienst Zuidas 
maandag in het Financieele Dagblad. De voorbije vijf jaar lag de bouw op de Zuidas 
nagenoeg stil door de crisis. Maar volgens De Boer trekt de bouw weer aan en komen er 
nieuwe, grote projecten aan. De komende drie jaar groeit de Zuidas van 650.000 naar 750.000 
vierkante meter.”

'Spoorboog naar Zuidas noodzakelijk', kopt het Noordhollands Dagblad

“Duizenden forenzen uit Noord-Holland mijden elke dag de trein naar de Zuidas vanwege het 
ontbreken van een directe treinverbinding naar Amsterdam-Zuid. ,,Daarom laten wij nu 
onderzoek doen naar de haalbaarheid van een nieuwe spoorverbinding tussen de treinstations 
Lelylaan en Zuid'', verklaart Kees Noorman, directeur van ondernemersvereniging Oram. De 
NS reageert lauw: ,,Vooralsnog ziet NS niet hoe deze boog tot substantiële reistijdvoordelen 
leidt: er ligt al een parallelle metroverbinding.''”

Fietspad Beatrixpark verbreed

Dienst Zuidas berichtte dat “steeds meer fietsers gebruik maken van het nieuwe fietspad door 
het Beatrixpark. Besloten is om het fietspad breder te maken en daarnaast een nieuw voetpad 
aan te leggen. Na een forse regenbui staan er regelmatige grote plassen op het huidige 
schelpenpad. Ook dit probleem zal meteen worden aangepakt, zodat fietsers en voetgangers 
weer met droge voeten door het park kunnen.” 

11 februari, vergadering Commissie Leefomgeving, 20.00 - 23.00 uur, 
Raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Op de agenda bij de tkn stukken nr 6 Ambitiedocument ZuidasDok en 11 Amstelveenlijn, 
brief randvoorwaarden planuitwerkingsfase.

Nieuws uit B&W 5.2.2014        
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Ruimtelijke ordening: Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met het 
herontwikkelen van de rechtbank aan de Parnassusweg. De Rijksgebouwendienst wil op de 
plek van het huidige gerechtsgebouw een nieuw gebouw voor de rechtbank laten bouwen. Het 
Rijk en de gemeente hebben samen kaders opgesteld voor de manier waarop het gebouw 
ingepast wordt in de directe omgeving. Behandeling in de commissie is op 19 februari en in 
de gemeenteraad op 12 maart 2014.

Beperkt tot geen treinverkeer van en naar Schiphol 7, 8 en 9 februari en 
zondag 2 maart

In genoemde weekenden wordt er op het traject Schiphol – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol 
– Duivendrecht, non-stop direct naast en op het spoor gewerkt.

Vrijdagavond 7 februari vanaf 22.00 uur: Minder treinverkeer tussen Amsterdam Centraal-
Schiphol en minder treinverkeer tussen Amsterdam Zuid-Schiphol

Zaterdag/Zondag 8 en 9 februari Schiphol per trein vanuit diverse richtingen niet bereikbaar. 
NS zet bussen in.Schiphol is wel bereikbaar vanuit richting Rotterdam/ Den Haag/Leiden 
Centraal.

Zondag 2 maart 2014 Geen treinverkeer tussen Amsterdam Centraal-Schiphol. NS zet bussen 
in. Minder treinverkeer tussen Amsterdam Zuid-Schiphol.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

Kennisgeving: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, 
tweede fase (locatie voormalige schoolwerktuinen)

Het plangebied ligt ter hoogte van de afslag S108 direct ten zuiden van de A10 en wordt 
globaal begrensd door aan de noordzijde de Gustav Mahlerlaan; aan de oostzijde door 
Sportpark Buitenveldert (maakt geen onderdeel uit van het plangebied) aan de zuidzijde door 
de De Boelelaan en aan de westzijde door de Gustav Mahlerlaan.Het bestemmingsplan beoogt 
de ontwikkelingen op de terreinen van de VU mogelijk te maken zoals die in het 
Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier zijn opgenomen. Het gaat om een campus, waar niet alleen 
gestudeerd, maar ook gewerkt en gewoond kan worden, met allerlei ondersteunende 
faciliteiten zoals sportvoorzieningen, winkels, horeca, verblijfsaccommodatie voor 
gaststudenten en -docenten. In een later stadium wordt het ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage gelegd.

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

	 •	 Claude Debussylaan 273, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf 
met terras. Dossiernummer 16-842828.

De aanvraag ligt vanaf 3 februari gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum 
op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam
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Verleende exploitatievergunningen voor een horecabedrijf

	 •	 Amstelveenseweg 63, 1075 VV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras, verzonden d.d. 27 januari 2014. Dossiernummer 16-811509;

	 •	 De Boelelaan 2, 1083 HJ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
met terras, verzonden d.d. 27 januari 2014. Dossiernummer 16-819099;

De vergunningen liggen vanaf 3 februari gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis en na 17 februari op het stadsdeelkantoor Pr. 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie 
Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

	 •	 Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement " Miss Ice 2014" op 7 
februari 2014 van 20.00 uur tot en met 24.00 uur, verzonden d.d. 27 januari 2014. 
Dossiernummer 32-826546.

De vergunning ligt vanaf 3 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Tripolis 
en na 17 februari bij het stadsdeelkantoor Pr. Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar de 
burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, !000 AE 
Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunningen

	 •	 Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Taste of Amsterdam" op 
15 mei 2014 tot 17 mei 2014 van 17.00 uur tot en met 23.00 uur. Dossiernummer 
32-841781.

	 •	 Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het houden van een evenement " Pure Markt" op 20 
april, 22 juni, 21 september en 19 oktober 2014 van 11:00 uur tot 18:00 uur. 
Dossiernummer 32-844233.

	 •	 De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het houden van een evenement "Paradox dance 
feest" op 12 april 2014 van 22:00 uur tot 07:00 uur. Dossiernummer 32-844295.

De aanvragen liggen vanaf 3 februari gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze 
schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 27 januari 2014 tot en met 29 augustus 2014, verzonden d.d. 29 januari 
2014. Dossiernummer 43-840904;

De vergunning ligt vanaf 3 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de 
informatiecentra op de locatie Tripolis en na 17 februari op het stadsdeelkantoor Pr. 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische 
Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte
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	 •	 Amstelveenseweg 500, 1081 KL: voor het realiseren van een spoorviaduct over de 
Museumtramlijn en een dienstweg naar het hoofdspoor inclusief twee damwanden 
(KW 12) in de periode van 3 februari 2014 tot en met 1 augustus 2014, verzonden d.d. 
29 januari 2014. Dossiernummer 61-830305.

De vergunning ligt vanaf 3 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de 
informatiecentra op de locatie Tripolis en na 17 februari op het stadsdeelkantoor Pr. 
Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naarr het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische 
Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag omgevingsvergunning

	 •	 Amstelpark 7,1083 HZ: voor het kappen van eenentwintig populieren, twee 
prunussen, vier eiken, elf fijnsparren, twee zwarte berken, vier essen, twee esdoorns, 
één iep en één wilg staande op diverse locaties in het Amstelpark, ingekomen d.d. 2 
januari 2014. OLO-nummer 1145443.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

Vanaf 30 januari tentoonstelling over klapschaats in VU Exposorium, de 
Boelelaan 1105, 1e naast de foyer

"Als Sven Kramer straks Olympisch kampioen schaatsen wordt in Sotsji of wereldkampioen 
allround, heeft de Vrije Universiteit Amsterdam daar ook wat aan bijgedragen. Het materiaal 
waarop hij schaatst, de klapschaats, is vanaf begin jaren tachtig wetenschappelijk onderzocht 
en geperfectioneerd aan de faculteit der Bewegingswetenschappen. De tentoonstelling in het 
VU Exposorium brengt dit onderzoek tot leven. De tentoonstelling is 30 januari om 15.30 uur 
bij de Erfgoedvitrine geopend in het VU hoofdgebouw.

8 februari, 20.00 uur The Cumulus 2, Kunstkapel, Prinses Irenestraat 21, 
boven restaurant As

De Cumulus presenteert het tweede deel van een serie evenementen waarin performances, 
installaties en artistieke interventies op bijzondere locaties in Amsterdam. De Cumulus is een 
nieuw collectief van kunstenaars, filmmakers en musici dat vanuit een breed spectrum aan 
disciplines samenwerkt. Uitdagende situaties worden gecreëerd waarbij de kunstenaars op 
elkaar en de gegeven locatie reageren, resulterend in een avond vullend programma.

In februari lunchconcerten door huismuzikanten, 12.00 uur in de Nieuwe 
Poort, Claude Debussylaan 2-8

 

12 februari,16:00-18:00 uur VU Connected, Tijd voor financiële revolutie!? 
deel II, Auditorium van gebouw Symphony, Gustav Mahlerplein 117

Spreker Henk Nijboer (PvdA) en gespreksleiding Kees Kraaijeveld (De Argumentenfabriek).
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18 februari, 12.30 uur, lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Mor Levin, klarinet en Takako Kunugi, fagot spelen werken van Beethoven en Poulenc

t/m 23 februari van 12.00-16.00 uur Refunc Pixel Palace / VU Hortus 
Botanicus in het Glazen Huis Amstelpark

Refunc ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven. En: 
Hortus Botanicus VU Zone2Source nodigde betrokkenen van de nabijgelegen Hortus 
Botanicus van de Vrije Universiteit uit om samen te werken met Refunc. Inin een workshop 
werd een decor gebouwd voor een platform waarop een selectie van de collectie van planten 
en boeken van de hortus gepresenteerd wordt. 

Donderdag 27 februari 20.00 uur Verkiezingsdebat in het Thomastheater, 
Pr. Irenestraat 36

De Protestantse Kerk Amsterdam is een kerk met hart en ziel voor stad en buurt. Hoe kijken 
de lijsttrekkers van de partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen aan tegen die 
rol van de kerk in de stad?

weekbericht 5  2014 

Thema-avond BPZ over -ZuidasDok uitgelicht- krijgt positieve reacties
Dankzij de voortreffelijke erwtensoep van de BPZers Marleen en Monique was de grote groep 
van belangstellenden en omwonenden rond 18.40 uur klaar voor het verhaal van Martijn 
Overmulder over het project  ZuidasDok. Hij gaf aan de hand van schetsen, foto’s, tekeningen 
en modellen in de powerpointpresentatie een inkijkje in wat het Ambitiedocument ZuidasDok 
bevat. Meteen werd duidelijk wat er allemaal te gebeuren staat om het Dok te realiseren. Een 
ding is zeker, bij een dergelijk omvangrijke en complexe bouwopdracht kiezen de 
opdrachtgevers, het Rijk, de regio en de gemeente voor een stapsgewijs proces. De 
aanbesteding zal volgens het principe van Design & Construct gaan. De bouwer wordt daarbij 
gevraagd ook te ontwerpen en mee te denken. Dat betekent dat veel partijen zoals uitvoerders, 
ingenieurs, ontwerpers en opdrachtgevers om tafel gaan zitten om de beste oplossingen te 
zoeken om de ambities uit het Document waar te maken.
Een belangrijke ambitie is -kwaliteit in alle fasen-. Die wordt nagestreefd o.a. in de 
ontwerpfase, bij de voorbereiding van de werkzaamheden en uiteraard tijdens het bouwrijp 
maken en het bouwen. Gedurende dit hele traject worden werkenden, reizigers en 
omwonenden zo goed mogelijk geïnformeerd en uiteraard geraadpleegd via o.a. workshops, 
enquêtes en gesprekken. Lees verder op onze website. 

Uitbreiding regeling bezoekersparkeren van 10 naar 30 uur

Het stadsdeel berichtte:”Bewoners van stadsdeel Zuid kunnen sinds juni 2013 hun bezoek 
goedkoper of gratis laten parkeren met de bezoekersregeling. Uit onderzoek blijkt dat de 
regeling positief wordt gewaardeerd door zowel gebruikers als de rest van de inwoners van 
het stadsdeel. En er wordt geen verhoging van de parkeerdruk ervaren. Het stadsdeel heeft 
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besloten om de regeling uit te breiden. "In plaats van 10 uur per maand, kunnen bewoners 
vanaf 1 maart 2014 hun bezoek maximaal 30 uur per maand goedkoper, of gratis in 
Buitenveldert, laten parkeren. Uiteraard wordt goed gekeken of de uitbreiding niet leidt tot 
een toename in de parkeerdruk", aldus Kreuger.”

Commissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid, 12 februari, 
20.00-23.00, raadzaal President Kennedylaan 923

Begandeling instellingsbesluit vrijwilligersondersteuning exploitatie Hortus VU (ter 
advisering aan de deelraad).

Het Beatrixpark

Uit de bewonersbrief van dienst Zuidas:”De herinrichting van het park vindt plaats tussen 
2014 en 2017 in verschillende fasen. De uitvoerende werkzaamheden starten in februari met 
de kap van 69 bomen. Dit is onder andere nodig voor de aanleg van de waterpartij en kabels 
en leidingen vanaf april. Op een later moment worden op andere plekken in het park nieuwe 
bomen geplant. Het ontwerp voor het park is samen met de buurt gemaakt. De te kappen 
bomen (69) staan langs het fietspad (Prinses Irenestraat) en op het bouwterrein achter de 
bouwhekken. Voor vragen over de uitvoeringswerkzaamheden kunt u contact opnemen met 
omgevingscoördinator Jeroen van der Linden, tel 06 - 12345 105, of via email 
omgvingscoordinator@zuidas.nl.” 

Deel van Almatuin opnieuw in gebruik

De schooltuin is verhuisd maar voorlopig gaat er op het terrein tussen VU ziekenhuis en 
ACTA niet gebouwd worden. Tot 1 oktober 2014 zijn Petra Bloemers, Anton Meester en Niek 
van Dijk de gelukkige gebruikers van deze groene oase. Op een deel van de Almatuin wordt 
onder leiding van SOOZ (Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid) gemeenschappelijk 
getuinierd door vrijwilligers en gebruikers van de Voedselbank. Dit gebeurt op basis van 
permacultuur. U leest hier meer.

Voortgang bouw Handel Amsterdam Fred. Roeskestraat

Dienst Zuidas berichtte: “Afgelopen maandag 20 januari is de volgende fase van de bouw 
gestart met de montage van prefab elementen. Dit zijn grote bouwonderdelen van vier bij zes 
meter die naar de bouwplaats in de Fred Roeskestraat moeten worden vervoerd. Deze 
transporten nemen veel ruimte in op de weg… lees verder op de website”

Nieuws uit B&W 29.1.2014

Bij Ruimtelijke Ordening: Het college heeft kennis genomen van een document waarin de 
ambities staan beschreven voor het ZuidasDok en de aangrenzende openbare ruimte. Het 
ZuidasDok is de ondergrondse aanleg van de ringweg A10 en de uitbreiding van het station 
Amsterdam Zuid. Behandeling in de commissie is op 19 februari 2014.

Reservering parkeerplekken onder Mahlerplein verplaatst naar Ravel
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“De te bouwen fietsparkeergarage onder het Mahlerplein en de reservering voor een eventuele 
autoparkeergarage onder het Mahlerplein stonden op gespannen voet met elkaar. Uit 
onderzoek bleek dat een gecombineerde fiets-/autoparkeergarage niet realistisch is, en dat 
geldt ook voor het, indien de situatie daarnaar vraagt, eventueel op termijn omturnen van de 
fietsparkeergarage. Om die reden is in overleg met stadsdeel Zuid besloten om de gehele 
reservering van 500 parkeerplaatsen onder het Mahlerplein te verplaatsen naar het omliggende 
deelgebied Ravel. Voorgenoemde parkeerstudie kan leiden tot andere afspraken met Stadsdeel 
Zuid, aldus wethouder Maarten van Poelgeest in zijn brief d.d. 15.11.2013 aan de 
gemeenteraad.”

Theater Zuidas afgelopen maandag geopend

"From Sammy With Love met Stanley Burleson en Freek Bartels zal de eerste productie 
(najaar) zijn in een nieuw theater (200 stoelen) aan de Amsterdamse Zuidas. Joop van den 
Ende Theaterproducties is verhuisd naar een nieuw kantoor op Zuidas aan De Boelelaan 30. 
De grote winst is dat Stage Entertainment en Joop van den Ende Theaterproducties nu 
beschikken over vijf repetitiestudio's in het eigen hoofdkantoor. De verbouwing nam ruim een 
jaar in beslag, onder meer door de uitbreiding met een derde verdieping. De totale oppervlakte 
van het nieuwe kantoor is 5000m2",aldus berichtgeving op musicalworld.

Beperkt tot geen treinverkeer van en naar Schiphol 7, 8 en 9 februari en 
zondag 2 maart

In genoemde weekenden wordt er op het traject Schiphol – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol 
– Duivendrecht, non-stop direct naast en op het spoor gewerkt. Op vrijdagavond rijden er 
vanaf 22.00 uur in beide richtingen minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol en 
tussen Amsterdam Zuid en Schiphol. Maandagochtend 05.00 uur wordt het treinverkeer weer 
volledig hervat. Op zaterdag 8 en zondag 9 februari rijden er geen treinen tussen: Schiphol 
en Amsterdam Sloterdijk; Schiphol en Duivendrecht/Diemen Zuid; Schiphol en Amsterdam 
Bijlmer ArenA. Lees hier verder..

Stadsdeelkantoor: alles onder een dak

Vanaf maandag 17 februari 2014 kunt  u op het stadsdeelkantoor  aan de President  
Kennedylaan 923 terecht voor: ■ Algemene informatie ■ Burgerzaken ■ NIEUW 
Vergunningen ■ NIEUW Inzage bouwarchief  ■ NIEUW Parkeerloket Cition. Bron: 
stadsdeelkrant Zuid 23 jan.2014

Kennisgevingen & Bekendmakingen van het ministerie van I&M, de 
gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te 
bereiden voor het gebied Kenniskwartier Zuid, tweede fase (locatie voormalige 
schoolwerktuinen). Het plangebied ligt ter hoogte van de afslag S108 direct ten zuiden van de 
A10 en wordt globaal begrensd door aan de noordzijde de Gustav Mahlerlaan; aan de 
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oostzijde door Sportpark Buitenveldert (maakt geen onderdeel uit van het plangebied) aan de 
zuidzijde door de De Boelelaan en aan de westzijde door de Gustav Mahlerlaan.

De ontwikkeling waarin het bestemmingsplan voorziet betreft de doorontwikkeling van het 
(toekomstige) VU-complex naar een volwaardige campus, waar niet alleen gestudeerd, maar 
ook gewerkt en gewoond kan worden, met allerlei ondersteunende faciliteiten zoals 
sportvoorzieningen, winkels, horeca, verblijfsaccommodatie voor gaststudenten en -docenten. 
De stukken liggen niet ter visie. 

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw en milieu

	 •	 Europaplein 22 – 1136647, revisievergunning (13-1-2014
Reageren kan pas als het ontwerpbesluit ter visie wordt gelegd. Bron: De Echo d.d. 29 januari 
2014.

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte

	 •	 Amstelveenseweg 500, 1081 KL: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode 20 januari 2014 tot en met 1 juni 2014, verzonden d.d. 16 januari 2014. 
Dossiernummer 43-827552;

	 •	 Amstelveenseweg 575, 1081 JC: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 17 januari 2014 tot en met 30 mei 2014, verzonden d.d. 17 januari 2014. 
Dossiernummer 43-834314;

De vergunningen liggen vanaf 27 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij ons 
informatiecentrum, op de locatie Tripolis t/m 17 ferbuari en daarna op het stadsdeelkantoor Pr. 
Kenendylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische 
Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunningen

	 •	 A10/middenberm S116 (NZL) – oprichten 2 loopbordessen en 2 loopbruggen 
(20-1-2014)

	 •	 Amstelveenseweg/De Boelelaan- 1059887, graven waterpartij (21-1-2014)
	 •	 Gustav Mahlerlaan 2970- 1094705 – bouwen in afwijking van omgevingsvergunning 

70750 tot het oprichten van een kantoorgebouw met parkeergarage t.w.: oprichten 
bijgebouw als schakelstation (15-01-2014)

Bron: De Echo 29.1.2014

Aanvraag evenementenvergunning 

	 •	 De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement “Sportdag voor 
studenten & medewerkers en eindfeest in een tent” op 10 april 2014 van 09.00 uur tot 
23.30 uur. Dossiernummer 32-837720;

De aanvraag ligt vanaf 27 januari 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis tot 17 februari en daarna op het stadsdeelkantoor Pr. 
Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verlengen beslistermijn

http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-4/werken-openbare/bekendmaking-zuid/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-4/werken-openbare/bekendmaking-zuid/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-4/werken-openbare/bekendmaking-zuid-0/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-4/werken-openbare/bekendmaking-zuid-0/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/officiele/officiele/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/officiele/officiele/


	 •	 De Boelelaan 46 (achter) – 109097, 3oprichten tijdelijke huisvesting integraal 
kindercentrum voor 2 jaar (01-2-2013). Nieuwe beslisdatum 9-3-2014.

	 •	 De Boelelaan 1105 – 1067235, realiseren lift kern (28-11-2013). Nieuwe beslisdatum 
6-3-2014

	 •	 Tomasso Albinoniestraat 188 – 1072615, plaatsen nieuwe installatie, plaatsen 
damwand, plaatsenerfafscheiding en dempen deel watergang (16-1-2014). Nieuwe 
beslisdatum: 21.2.2014

Er kan geen bezwaar worden ingediend. Bron: De Echo 29 januari 2014.

4 februari, 12.30 uur, Lunchconcert in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36

Het trio Ligno, Liane Kuipers, fluit, Ties Kemper, klarinet, Gerd Verrijdt, saxofoon. Zij 
spelen van Rameau en Tansman. 

4 februari, 16.00-18.00 uur, VU Connected, Tijd voor financiële revolutie!? 
deel I, Auditorium van gebouw Symphony, Gustav Mahlerplein 117

Spreker Jan-Willem Slingenberg (DNB) en gespreksleiding: Kees Kraaijeveld (De 
Argumentenfabriek). Georganiseerd samen met Duisenberg school of finance, de Nederlandse 
Vereniging van Banken en De Argumentenfabriek. Tijdens drie publieke denksessies onder 
leiding van De Argumentenfabriek denk je mee over de gewenste cultuur in de sector. 

5 februari, lunchconcert 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 
2-8

Madeleine Wething, viool en Florent Mourier, piano spelen werk van W.A. Mozart - viool 
concerto No. 5 in A Majeur, eerste deel Nathan Milstein Paganiniana Arvo Pärt "Fratres".

12 februari 2014,16:00-18:00 uur VU Connected, Tijd voor financiële 
revolutie!? deel II, Auditorium van gebouw Symphony, Gustav Mahlerplein 
117

Spreker(s): Henk Nijboer (PvdA) en gespreksleiding: Kees Kraaijeveld (De 
Argumentenfabriek).

weekbericht 4

THEMA-AVOND BPZ

donderdag 23 januari van 18.00 tot 21.30 uur in het café van het Huis van de Wijk, MFC 
Binnenhof,  A.J. Ernststraat 112. Ontvangst om 18.00 uur met snert en een broodje.

Martijn Overmulder, omgevingsmanager voor het project ZuidasDok, geeft uitleg over de 
ontwikkelingen rond ZuidasDok.

Sluiting loket
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Loket stadsdeel Zuid locatie Tripolis sluit per 14 februari 2014. Vanaf dat moment  liggen 
stukken ter inzage alleen bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam en 
het kantoor van stadsdeel Zuid President Kennedylaan 923.

29 januari, van 9.00- 7.00 en19.00- 22.30, vergadering van de Commissie 
Bouwen, Wonen en Klimaat, Rooszaal 0239, Stadhuis

Bij ruimtelijke Ordening agendapunten 41 en 42 de gemeenteraad wordt gevraagd in te 
stemming met de uitbreiding project Zuidas en Parnassuspassage.

Zuidas ter sprake in commissie leefomgeving

BPZ was erbij vorige week dinsdagavond toen in de raadscommissievergadering 
Leefomgeving van het Stadsdeel Zuid ruim aandacht werd geschonken aan Zuidas. Allereerst 
blikte stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar terug op 4 jaar Zuidas door onder andere 
toelichting te geven op de drie rollen van het stadsdeel : 1. coalitiepartner van Centrale Stad, 
2. beheerder van de nieuw in te  richten openbare ruimte en 3. verbinder tussen de diverse 
wijken van het stadsdeel en de Zuidas. Ook de parkeerproblematiek, groeifonds groen 
projecten en omgevingsmanagement kwamen kort ter sprake.

Egbert de Vries, die tevens namens het stadsdeel aan het bestuurlijk overleg Zuidas 
deelneemt, gaf kort toelichting over de procedurele kant van de samenwerking en de diverse 
start- en uitvoeringsbesluiten die in de afgelopen jaren zijn besproken en over de 
bestemmingsplannen die gemaakt zijn of nog in de maak zijn en over de stationsomgeving 
(RAI en Zuid) en maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, studenten- en 
andere woningen. Vragen van de raadsleden werden vlot beantwoord.

Klaas de Boer blikte terug en gaf een optimitische vooruit blik. Waarna Pieter Klomp een 
uitgebreide toelichting gaf over Zuidasdok en de aanbestedingsprocedure (ambities, 
kwaliteitseisen, ruimte geven voor 'betere, efficiëntere' oplossingen), de planning, de 
mogelijkheden en de consequenties van het ondergronds brengen van de A10. Allerhande 
plaatjes en grafieken verduidelijkten zijn uitleg. In 2025 zullen we weten of alle plannen 
gerealiseerd zijn.
Het hele verslag leest u hier.

Nieuws uit B&W 22.1.2014

Het college heeft ingestemd met het behouden van het convict van het voormalige Sint 
Nicolaascomplex aan de Prinses Irenestraat. Daarnaast heeft het college besloten om het 
convict en de kapel aan te wijzen tot gemeentelijk monument. De gebouwen hebben 
cultuurhistorische waarde en zijn geschikt voor een nieuwe bestemming.

Drie cocreatiebijeenkomsten met een mooi resultaat

“In het najaar van 2012 schreef Anne-Mariken Raukema dit artikel over de Cocreatie die 
plaats vond met buurtbewoners en Dienst Zuidas om samen een nieuw park te ontwerpen. 
Inmiddels is het zover, het ontwerp wordt uitgevoerd. We kijken terug op de avonden waarin 
hard gewerkt werd om dit ontwerp te maken.” Lees verder op de website dienst Zuidas.

http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=7790
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=7790
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/1januari/drie-mooi-resultaat/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/1januari/drie-mooi-resultaat/


Heiwerk op Scheldeplein

De Echo meldde vandaag:"Vanaf 27 januari begint de bouw van de nooduitgang voor de 
metro van de Noord/Zuidlijn die straks uitkomt op het Scheldeplein. Daar moeten tien 
betonnen palen worden geheid, vervolgens wordt een bouwkuip gemaakt door middel van 20 
damwandplanken die we in de grond trillen. Het heien van de palen en het intrillen van de 
gaat gepaard met geluidsoverlast.”

Verruimde werktijden voor heiwerk Motel One

Het heien van de palen voor Motel One blijkt langzamer te gaan dan gedacht. Om de 
werkzaamheden toch tijdig af te kunnen ronden zijn de werktijden van het heien aangepast 
van 7.00 - 16.00 naar 7.00 - 19.00 uur, alsdus een bericht van dienst Zuidas.

Provincie dient zienswijze in op Luchthavenindelingsbesluit (LIB) van het 
ministerie van I&M

In het LIB document wordt onder meer bepaald dat in een straal van 18,5 kilometer rondom 
de luchthaven een hoogbouw beperking gaat spelen. Gedeputeerde Staten van Noord Holland 
zijn kritisch omdat de ruimtelijke effecten van het besluit niet voldoende in kaart zijn gebracht 
noch bestuurlijk besproken. Het college vat zijn bezwaren samen in een zienswijze 
(16.1.2014) aldus een bericht in diverse media.

Het besluit inclusief de kaarten leest u op de website van de rijksoverheid.

De reactie van dienst Zuidas op het nieuwe Luchthavenindelingsbesluit is als 
volgt:”Vroegtijdig hebben het ministerie I&M en Dienst Zuidas knelpunten vanwege het 
nieuwe Luchthavenindelingsbesluit ten aanzien van de hoogbouw gesignaleerd. In goed 
overleg met het ministerie I&M wordt gewerkt aan een oplossing voor het geconstateerde 
radarknelpunt. Hiermee wordt de ontwikkeling van Zuidas tot een gemengde wijk voor 
wonen, werken en  recreëren zeker gesteld.

Akkers op Zuidas?

GrownDownTowm is niet doorgedrongen tot de finale van de Mayor Challenge. Wel lieten zij 
weten dat er in de toekomst meer groen te verwachten is op daken in Zuidas.

Beperkt tot geen treinverkeer van en naar Schiphol 7, 8 en 9 februari en 
zondag 2 maart

In genoemde weekenden wordt er op het traject Schiphol – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol 
– Duivendrecht, non-stop direct naast en op het spoor gewerkt.  Ploegen werken in het 
weekend continu door.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van het ministerie van I&M, de 
gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

http://www.dichtbij.nl/amsterdam-zuid/regio/artikel/3340792/station-noord-zuidlijn-scheldeplein-krijgt-vorm.aspx
http://www.dichtbij.nl/amsterdam-zuid/regio/artikel/3340792/station-noord-zuidlijn-scheldeplein-krijgt-vorm.aspx
http://www.amsterdam.nl/zuidas/documenten-indexen/informatiebrieven/2014/informatiebrief-0/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/documenten-indexen/informatiebrieven/2014/informatiebrief-0/
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Geen-draagvlak-bij-provincie-voor-nieuw-Luchthavenindelingbesluit.htm
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Geen-draagvlak-bij-provincie-voor-nieuw-Luchthavenindelingbesluit.htm
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/11/18/integrale-versie-van-het-luchthavenindelingbesluit-schiphol-lib-2014.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/11/18/integrale-versie-van-het-luchthavenindelingbesluit-schiphol-lib-2014.html
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/1januari/ontwikkelingen/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/1januari/ontwikkelingen/


Het loket van stadsdeel Zuid locatie Tripolis sluit per 14 februari 2014. Vanaf die datum kunt 
u stukken die ter inzage worden gelegd alleen nog inzien bij het Voorlichtingsloket van het 
stadhuis, Amstel 1, Amsterdam en bij het kantoor stadsdeel Zuid President Kennedylaan 923.

Op 15 januari 2014 is door de gemeente bekend gemaakt dat het bestemmingsplan 
Kenniskwartier Noord van 16 januari 2014  ter inzage ligt op het adres Tripolis. Dit moet zijn 
bij het Voorlichtingsloket in het Stadhuis en bij het kantoor stadsdeel Zuid.              

Besluit werken in de openbare ruimte: verleende vergunning

	 •	 De Boelelaan 319, 1082 RE: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 15 januari 2014 tot en met 14 maart 2014, verzonden 14 januari 2014. 
Dossiernummer 43-832880.

De vergunning ligt vanaf 20 januari 2014 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter 
inzage bij het informatiecentrum, op de locatie Tripolis……..Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het 
DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Aanvraag hinder in de openbare ruimte

	 •	 Beethovenstraat 300, 1077 WZ: voor het verrichten van werkzaamheden (met behulp 
van de laadkraan wordt de leidingbrug gemonteerd door de leidingen met elkaar te 
koppelen). Dossiernummer 61-833337.

De aanvraag ligt vanaf 20 januari 2014 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter 
inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u 
uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

	 •	 Beethovenstraat 300, 1077 WZ: voor het verrichten van werkzaamheden (met behulp 
van de laadkraan wordt de leidingbrug gemonteerd door de leidingen met elkaar te 
koppelen). Dossiernummer 61-833337.

De vergunning ligt vanaf 20 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage maar vanaf 14 
februari niet meer op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van stadsdeel Zuid, 
t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning 

	 •	 Europaplein 22, evenementen Koningsnacht en dag 2014:
De aanvraag ligt niet ter inzage. Deze kunt u tussen 10 januari 2014 t/m 24 januari 2014 op 
afspraak inzien. Hiertoe kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020. 
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en zenden aan 
het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

23 en 30 januari lunchconcert 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8 
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21 januari, 12.30 uur, lunchconcert in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36

Florent Mourier, piano, speelt werk van Schubert en Liszt.

t/m 30 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr 
Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met een closing 
performance door Allard van Hoorn. 

4 februari, 16.00-18.00 uur, VU connected, Tijd voor financiële revolutie!? 
deel I, Auditorium van gebouw Symphony, Gustav Mahlerplein 117

Spreker Jan-Willem Slingenberg (DNB) en gespreksleiding: Kees Kraaijeveld (De 
Argumentenfabriek). Georganiseerd samen met Duisenberg school of finance, de Nederlandse 
Vereniging van Banken en De Argumentenfabriek. Tijdens drie publieke denksessies onder 
leiding van De Argumentenfabriek denk je mee over de gewenste cultuur in de sector.

t/m 23 februari van 12.00-16.00 uur Refunc Pixel Palace / VU Hortus 
Botanicus in het Glazen Huis Amstelpark

Refunc ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven. En: 
Hortus Botanicus VU Zone2Source nodigde betrokkenen van de nabijgelegen Hortus 
Botanicus van de Vrije Universiteit uit om samen te werken met Refunc. In een workshop 
werd een decor gebouwd voor een platform waarop een selectie van de collectie van planten 
en boeken van de hortus gepresenteerd wordt.

25 mei Zuidas Run 2014

De komende editie van de Zuidas Run vindt plaats op zondag 25 mei 2014. Reserveer deze 
dag dus vast in je agenda en schrijf je met collega’s, partners of vrienden in voor een van de 
twee afstanden; 4 EM (6,4 km) of 10 EM (16,1 km). Vanaf 1 februari is het weer mogelijk om 
jezelf of je team in te schrijven voor de Zuidas Run editie 2014! Kinderen kunnen zoals altijd 
op de dag zelf inschrijven voor de Skon Kids Run.

\

weekbericht 3 2014

THEMA-AVOND BPZ donderdag 23 januari van 18.00 tot 21.30 uur in het café van het 
Huis van de Wijk, MFC Binnenhof,  A.J. Ernststraat 112.

Ontvangst om 18.00 uur met snert en een broodje. Martijn Overmulder, 
omgevingsmanager voor het project ZuidasDok, geeft uitleg over de ontwikkelingen 
rond ZuidasDok. Na afloop is er gelegenheid voor discussie.

Conceptversie uitvoeringsbesluit Amsterdam RAI

http://www.thomasopen.nl/
http://www.thomasopen.nl/
http://www.thomasopen.nl/index.php/kunst/exposities
http://www.thomasopen.nl/index.php/kunst/exposities
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http://zone2source.net/?page_id=17
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Deze conceptversie is ter advisering naar de stadsdeelraad Zuid gegaan ( stond gisteren 
op de agenda) en medio 2014 wordt het ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad. Onder het kopje RAI op onze website vindt u een pdf. 

29 januari vergadering raadscommissie BWK

Behandeling toevoegen Parnassuspassage aan ZuidasDok in de raadscommissie.

Projectdirecteur Hans Versteegen: “Zuidasdok is een kwaliteitsimpuls”

Zuidas heeft een aantal forse ingrepen voor de boeg. De A10 wordt verbreed en over een 
kilometer lengte door een tunnel geleid. Station Amsterdam Zuid krijgt een grondige 
makeover om als ov-terminal een aanzwellende stroom reizigers op weg te helpen. Om 
dit voor elkaar te krijgen, werken ProRail, Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam 
samen in het project Zuidasdok. Volgens projectdirecteur Hans Versteegen is 
duurzaamheid van meet af aan een gegeven.

Van het streven naar een evenwichtiger verdeling van welvaart tot het recyclen van 
grondstoffen, duurzaamheid is een rekbaar begrip. Wat Zuidasdok duurzaam maakt, 
staat Hans Versteegen helder voor ogen: ‘Zuidas wordt beter bereikbaar, de 
leefomgeving gaat erop vooruit, en we bouwen niet meer dan nodig is maar houden wel 
rekening met de behoefte aan extra voorzieningen in de toekomst.’ Lees verder op de 
website van dienst Zuidas,

Gestapelde akkers op Zuidas?

in Pakhuis de Zwijger werden  op 9 januari  driehonderd potentiële Amsterdamse 
inzendingen gepresenteerd voor de Mayor Challenge. Dat is een Europese wedstrijd 
voor de meest innovatieve oplossing van een stedelijk vraagstuk. Een van de plannen 
komt van Philip van Traa van GrownDownTown, een organisatie die zich inzet voor 
landbouw in de stad. Hij heeft een hightech idee want gestapelde akkers op Zuidas is 
zijn voorstel aldus een bericht in Het Parool.

23 januari 14.30 uur: wethouder Van Poelgeest houdt een toespraak tijdens de in 
gebruikname  van de zonnepanelen op de RAI, foyer van entree F (hal 8)

Bomenwandelingen in Beatrixpark route of met gids

In januari is een nieuwe -digitale- versie verschenen van de twee Bomenwandelingen. Ze 
zijn aangepast omdat her en der nieuwe situaties zijn ontstaan. Het kan toch zijn dat u 
een bordje mist, dat wel staat genoemd in de wandeling...helaas verdwijnen er wel eens 
bordjes. Het zou fijn zijn als u ons dat even meldt; om de paar maanden willen we 
verdwenen bordjes weer aanvullen. En: de wandelingen met IVN gids Henk Wolters, 
met uitleg die over meer gaat dan de bomen alleen, zijn elke eerste zondag van de 
maand, van 14.00 tot 15.30, start bij de grote ingang Diepenbrockstraat.

Nieuwe plek en naam voor schoolwerktuinen dr. Alma

Dienst Zuidas berichtte “dat de afgelopen jaren door haar en stadsdeel Zuid is gewerkt 
aan de realisatie van een nieuw schooltuincomplex aan de Kalfjeslaan in Buitenveldert. 
Dit nieuwe schooltuincomplex de Aemsteltuin dient ter vervanging van het 
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schooltuintjescomplex dr. Almatuin tegenover de VU aan de Mahlerlaan. Op de 
vrijgekomen tuin zal vanaf 2015 nieuwbouw ontwikkeld worden, onder andere voor 
nieuwe onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten van de Vrije Universiteit. Op het nieuwe 
terrein wordt er een grote moestuin aangelegd, waar vrijwilligers samen met deelnemers 
van de voedselbank gaan tuinieren. Maar ook kunnen geïnteresseerden een eigen perceel 
huren om daar zelfstandig of onder professionele begeleiding te tuinieren.”

Beperkt tot geen treinverkeer van en naar Schiphol 7, 8 en 9 februari en zondag 2 maart

In genoemde weekenden wordt er op het traject Schiphol – Amsterdam Sloterdijk en 
Schiphol – Duivendrecht, non-stop direct naast en op het spoor gewerkt.  Ploegen 
werken in het weekend continu door. Om de vorst voor te zijn, is er in de weken voor de 
buitendienststelling zoveel mogelijk voorbereid en klaargezet. Alles wat gedaan kan 
worden om extra hinder te voorkomen, wordt gedaan. Zo geeft de uitvoerder pas 
opdracht om ballast op te halen als de ploegen klaar staan en het meteen gestort kan 
worden. Dit alles om te voorkomen dat het ballast ook maar een kans krijgt om in de 
wagon aan elkaar vast te vriezen.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van het ministerie van I&M, de gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kenniskwartier Noord en besluit om geen 
exploitatieplan vast te stellen

In het gebied ten noorden van de Gustav Mahlerlaan komt voornamelijk wonen en 
werken. Voor de ten zuiden van de Gustav Mahlerlaan gelegen sportvelden voorziet het 
eerder vastgestelde uitvoeringsbesluit in verplaatsing, waarna op de plaats van de 
huidige velden met name woningbouw zal plaatsvinden. Naar verwachting zal dit niet 
binnen de plantermijn van het bestemmingsplan gebeuren. Om die reden worden de 
sportvelden in het bestemmingsplan overeenkomstig de bestaande situatie bestemd. 
Voor het bestaande tankstation aan de Buitenveldertselaan geldt dat het 
uitvoeringsbesluit erin voorziet dat dit zal verdwijnen. Naar verwachting zal dit 
plaatsvinden binnen de plantermijn. Er is voor gekozen het tankstation in beginsel 
conserverend te bestemmen, en daarbij een wijzigingsmogelijkheid op te nemen die 
uiteindelijk in de gewenste situatie voorziet. De stukken liggen ter inzage van 16 januari 
tot zes weken na die datum bij het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, het 
stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923 en loket Tripolis van 
stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301. Het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord  is 
digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) 
is NL.IMRO.0363.K1004BPGST-VG01. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze 
naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 17 januari 2014 gedurende zes weken, 
beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep dient te worden 
gericht aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA 's-Gravenhage.

Aanvraag omgevingsvergunning bouw`

	 •	 Terrein Beethovenstraat- 1131541, realiseren spooorviaduct (08-01-2014). 
De aanvraag ligt niet ter inzage.
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	 •	 Terrein De Boelelaan 30- 1108633, plaatsen tijdelijk opslaggebouw voor 5 
jaar  (18-12-2013)

	 •	 De Boelelaan 1117- 1076567, in gebruik nemen gebouw als 
gezondheidszorgkliniek (19-12-2013)

	 •	 Terrein Europaplein- 1118335- oprichten bouwkeet t.b.v. afbouw station 
Europaplein NZL (20-12-2013)

	 •	 Terrein Fred Roeskestraat- 1120453, kappen en verplanten van 44 bomen 
(23-12-2013)

Geen zienswijzen ingediend bij de volgende ontwerpbesluiten:

	 •	 Terrein De Boelelaan 1117, kappen 102 bomen verplanten1 boom, alsmede 
het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien 
van beschermde soorten.

	 •	 Fred Roeskestraat 94- 814429, in gebruik nemen tijdelijk 
onderwijsgebouw voor een periode van 5 jaar.

Kennisgeving: Verlengen beslistermijn Bouw

	 •	 De Boelelaan 1117- 836597, oprichten gebouw met bestemming 
gezondheidszorgfunctie (Imaging Center) (18-07-2013)

Verleende omgevingsvergunning

	 •	 Gustav Mahlerlaan- 1077091, kappen 5 bomen

Belanghebbenden kunnen een bezwaar indienen binnen zes weken en richten aan Het 
college van B&W, p/a de Bestuursdienst, sector bedrijfsvoering, afd. juridische zaken, 
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Bron: De Echo, 8 januari en 15 januari.

Besluit werken in de openbare ruimte: Verleende vergunningen

	 •	 Burgerweeshuispad 301, 1076 HR: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 6 januari 2014 tot en met 15 december 2014, verzonden d.d. 
18 december 2013. Dossiernummer 43-816352.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 23 december 2013 gedurende zes weken ter 
inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: 
Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning horecabedrijf
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	 •	 Claude Debussylaan 78, 1082 MD: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 13 december 2013. 
Dossiernummer 16-792044.

De vergunning ligt vanaf 23 december 2013 gedurende zes weken  ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, 
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

17 januari 12.00-14.00 existentielunch georganiseerd door de Nieuwe Poort, L. 
Debussylaan 2-8

Voor ‘decisionmaker’ die existentiële vragen willen bespreken? Zoek dan je plek aan de 
tafel van de existentielunch. De vragen worden opgeworpen aan de hand van literatuur 
of door een deelnemer zelf die boven in zijn eigen toren als gastheer optreedt. Voor meer 
informatie over de existentielunch kun je mailen naar vanzwieten@denieuwepoort.org. 
Voor andere activiteiten in de Nieuwe Poort kijk hier.

21 januari, 12.30 uur, Lunchconcert in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36

Florent Mourier, piano, speelt werk van Schubert en Liszt.

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met een closing 
performance door Allard van Hoorn. 

4 februari, 16.00-18.00 uur, VU connected, Tijd voor financiële revolutie deel I, 
Auditorium van gebouw Symphony, Gustav Mahlerplein 117

Spreker Jan-Willem Slingenberg (DNB) en gespreksleiding: Kees Kraaijeveld (De 
Argumentenfabriek). Georganiseerd samen met Duisenberg school of finance, de 
Nederlandse Vereniging van Banken en De Argumentenfabriek. Tijdens drie publieke 
denksessies onder leiding van De Argumentenfabriek denk je mee over de gewenste 
cultuur in de sector.

t/m 23 februari van 12.00-16.00 uur Refunc Pixel Palace / VU Hortus Botanicus in het 
Glazen Huis Amstelpark

Refunc, een samenwerkingsverband van kunstenaars, ontwerpers en architecten, 
ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven. En: 
Hortus Botanicus VU Zone2Source nodigde betrokkenen van de nabijgelegen Hortus 
Botanicus van de Vrije Universiteit uit om samen te werken met Refunc. In een 
workshop werd een decor gebouwd voor een platform waarop een selectie van de 
collectie van planten en boeken van de hortus gepresenteerd wordt. De unieke collectie 
van de Hortus en de strijd om haar behoud wordt met een breed publiek gedeeld in de 
tentoonstelling, lezingen en debatten en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met het 
Amstelpark  worden onderzocht. Plus: Selene Kolman, Aeons & Aeons {#1} seed bank 
In de achterruimte van het Glazen Huis richt zij een zaadkamer in onder de titel Aeons 

http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/vergunningen-2013/week-52/horecabedrijf-week/bekendmaking-zuid-5/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/vergunningen-2013/week-52/horecabedrijf-week/bekendmaking-zuid-5/
http://www.denieuwepoort.org/
http://www.denieuwepoort.org/
mailto:vanzwieten@denieuwepoort.org
mailto:vanzwieten@denieuwepoort.org
http://www.thomasopen.nl/
http://www.thomasopen.nl/
http://www.thomasopen.nl/
http://www.thomasopen.nl/
http://www.vuconnected.nl/financielerevolutie-sessie1
http://www.vuconnected.nl/financielerevolutie-sessie1
http://www.zone2source.net/
http://www.zone2source.net/


& Aeons {#1} seed bank , een doorlopend project waarin zij de komende weken de 
zaadcollectie van de VU Hortus toont.

weekbericht 1  en 2 2014 

THEMA-AVOND BPZ donderdag 23 januari van 18.00 tot 21.30 uur in het café van het 
Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112

Ontvangst om 18.00 uur met snert en een broodje.

Martijn Overdmulder, omgevingsmanager ZuidasDok, geeft een uitleg over de 
ontwikkelingen rond ZuidasDok met aandacht voor politieke besluitvorming, het traject 
MER en ideeen over gebiedsontwikkeling en hoe omwonenden daarbij worden 
betrokken.

Klankbordsessie herinrichting Mahlerplein Op maandag 9 december hebben Dienst 
Zuidas en projectorganisatie Zuidasdok een klankbordsessie georganiseerd over het 
eerste ontwerp voor de herinrichting van het Mahlerplein. Een groep van tien 
betrokkenen, bewoners, bedrijven en horeca rondom het plein, was uitgenodigd om hun 
reactie te geven op het voorlopig ontwerp voor het Mahlerplein. Zij hadden enthousiast 
gereageerd op de vraag van de gemeente om hun mening te geven. De voorzitter van 
BPZ nam deel aan de sessie.

Vandaag 8 januari vergadering raadscommissie BWK, 9:00- 17.00 uur, Stadhuis, De 
Rooszaal 0239

TKNlijst onderwerp ruimtelijke ordening: TKN 4 Informatie over kapvergunning Co 
Creatie Beatrixpark. (BD2013-014354) en TKN 6 Beantwoording Raadsadres sluiting 
Hortus VU. (BD2013-011440)

14 januari commissie Leefomgeving 20.00-23.00 uur, Raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Het onderwerp Zuidas domineert de agenda. Agendapunt 5 Terugblik ontwikkelingen 
Zuidas deze bestuursperiode door stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar en 
portefeuillehouder Egbert de Vries en 6 Inleiding door Klaas de Boer directeur Dienst 
Zuidas 20.30 uur met algemene ontwikkelingen Zuidas (flanken en Dok), woningmarkt 
Zuidas, besluitvorming korte termijn. Agendapunt 7 concept uitvoeringsbesluit RAI. 
Gevolgd door masteplan ZuidasDok en OV netwerkstudie van de Regioraad. 

Uit: Nieuws van B&W week 2 ruimtelijke ordening

	 •	 Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met het uitbreiden 
van het grootstedelijke gebied Zuidas. In een grootstedelijk gebied is de centrale stad het 
bevoegd gezag en niet het stadsdeel. Het college wil ook regie voeren op de 
verkeersknooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Op die manier kan de gemeente het 
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nieuwe ZuidasDok efficiënter ontwikkelen. Het ZuidasDok is de ondergrondse aanleg 
van de ringweg A10 en de uitbreiding van het station Amsterdam Zuid.

	 •	 Het college heeft ingestemd met het toevoegen van de Parnassuspassage 
aan het project ZuidasDok. Uit onderzoek blijkt dat het aanleggen van een tweede 
onderdoorgang in station Amsterdam Zuid noodzakelijk is. Deze Parnassuspassage moet 
worden aangelegd tussen het Atriumgebouw aan de noordkant en de Benjamin 
Brittenstraat aan de zuidkant van de huidige A10. Het college heeft eerder de voorkeur 
uitgesproken voor een busstation ten noordwesten van het station en een tramstation ten 
zuidwesten van het station. De Parnassuspassage is nodig om reizigersstromen tussen die 
terminals in goede banen te leiden. Daarnaast zal de huidige passage verbreed worden 
tot circa 50 meter. Behandeling in de raadscommissie is op 29 januari en in de 
gemeenteraad op 12 februari 2014.

Vanaf 13 januari heiwerkzaamheden 900 Mahler

``Op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Buitenveldertselaan wordt een 
kantoorgebouw en een appartementencomplex gebouwd. De aannemer start binnenkort 
met de funderingswerkzaamheden. Door de plaatsing van een tweede stelling zal het 
heien veel korter duren dan eerder gemeld. Er wordt op werkdagen tussen 07:00 en 
19:00 uur gewerkt. Ook op zaterdagen wordt er gewerkt, vanaf circa 08:00 uur. Dit is 
toegestaan in de bouwvergunning. Er worden alleen werkzaamheden uitgevoerd die 
geen geluids- of trillingsoverlast voor de omgeving opleveren. Op de website van dienst 
Zuidas staat meer info o.a. de aannemersbrief en de informatiebrief (G&S en Boele en 
Van Eesteren) die omwonende hebben ontvangen. Voor vragen en opmerkingen kunt u 
terecht bij omgevingscoördinator Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06-12 
345 105 of via het mailadres omgevingscoordinatie@zuidas.nl.``

Van januari 2014 tot en met april: Aanleg water bij Westflank VU

“Voor de aanleg van de waterpartijen worden eerst damwanden aangebracht. Dit werk 
kan geluidshinder en trillingen veroorzaken. Vervolgens wordt de grond ontgraven en 
wordt er gestart met de aanleg van de kademuur. Voor aan- en afvoer van materialen 
maakt de aannemer gebruik van de bestaande in- en uitritten langs de Amstelveenseweg. 
Als er sprake is van intensieve grondtransporten, wordt een verkeersregelaar ingezet bij 
het kruisen van het fiets- en voetpad. Tijdens deze werkzaamheden is het fiets- en 
voetpad incidenteel afgesloten en wordt u omgeleid.´´

Scheldeplein werkzaamheden 2014

In de Nieuwsbrief Scheldeplein van dienst Zuidas leest u meer over komende 
werkzaamheden en ontwikkelingen.

Werkzaamheden Beatrixpark

Ten zuiden van de gebouwen kapel en convict komt een grote waterpartij met een 
zonneweide. In het ontwerp zijn zoveel mogelijk bestaande bomen behouden, maar 
sommige moeten plaats maken voor de waterpartij en het aanleggen van 
warmteleidingen. Op de website www.zuidas.nl vindt u specifiekere informatie over de 
werkzaamheden en plannen voor het park.
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Werkzaamheden OVSAAL

Op onze website kunt u de pdf versie van Dubbelklik bekijken met daarin een overzicht 
van werkzaamheden en geplande projectweekenden met een treinvrije perioden en.... 
kortingsbon voor de Electrische Museumtramlijn Amsterdam. 

Duurzaamheid

Ontwerp nieuwbouw AkzoNobel en hotel Motel One  4-sterren Breeam

Vastgoedmarkt meldde op haar webiste dat:” Het nieuwe kantoor van huurder 
AkzoNobel (17.000 m2) het 4 sterren Breeam-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat heeft 
verkregen. Het ontwerp van architect Groupa voldoet daarmee aan de op na hoogste 
eisen voor duurzaamheidprestaties. Nu is de doelstelling nog om het 4 sterren Breeam-
NL Nieuwbouw Oplevercertificaat te behalen. Hiervoor beschikt de nieuwbouw over PV-
(zonnecellen) op het dak, een warmte/koude-installatie (WKO), de nabijheid van het NS-
station en een ingenieuze gevel die is uitgevoerd als dubbele klimaatgevel. Daarbij wordt 
zomers de warme lucht tussen de binnenste en buitenste huid van het gebouw weg 
geventileerd om opwarming van de binnenruimte tegen te gaan. In de winter wordt de 
ventilatie afgesloten waardoor de stilstaande warme lucht juist helpt om het gebouw te 
verwarmen”

Dienst Zuidas meldde dat op de plek tegenover de hoofdingang van congrescentrum RAI 
Amsterdam een hotel voor de Duitse budget-design keten Motel One wordt gebouwd. De 
ontwikkeling behelst 315 hotelkamers en 1.000 m2 aan winkel- en/of horecaruimte. 
Eerder dit najaar heeft de projectontwikkelaar, COD, van de Dutch Green Building 
Council (DGBC) het BREEAM-NL Excellent (vier sterren) ontwerpcertificaat 
ontvangen voor deze eerste Motel One vestiging in Nederland.

Philips Pensioenfonds verkoopt Symphony Offices Zuidas

In december meldde o.a. De Telegraaf dat het “Philips Pensioenfonds de Symphony 
Offices voor 215,1 miljoen euro heeft verkocht aan het Duitse vastgoedbedrijf Deka 
Immobilien. Symphony, in 2009 gebouwd naar een ontwerp van de Nederlandse 
architect Pi de Bruijn, omvat circa 34.500 vierkante meter kantoorruimte en telt 466 
ondergrondse parkeerplaatsen.”

Kennisgevingen & Bekendmakingen van het ministerie van I&M, de gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Aanvraag omgevingsvergunning bouw

	 •	 De Boelelaan - 1106497, in gebruik nemen gebouw als basisonderwijs 
kinderopvang en buitenschoolse opvang (12-12-2013);

	 •	 Terrein Europaplein - 1106413, plaatsen bovengrondse toegangen 
(12-12-2013);

De aanvragen liggen niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure Bouw
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	 •	 Terrein Antonio Vivaldistraat - 879405, oprichten 801 studentenwoningen 
(16-12-2013);

	 •	 Strawinskylaan 1 - 1072869, kappen 1 boom (13-12-2013).

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de 
verzending van de beschikking, bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de 
Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet 
op.

Verlengen beslistermijn Bouw

	 •	 Amstelveenseweg/De Boelelaan - 1059887, verbreden bestaande watergang 
(15-11-2013); nieuwe beslisdatum: 21-2-2014.

Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Besluit omgevingsvergunning en kennisgeving ingetrokken aanvraag

	 •	 Beatrixpark 1 ter hoogte van Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het 
kappen van vier wilgen en twee populieren staande in het Beatrixpark in de buurt van 
het kinderbadje, langs het fietspad, verzonden d.d. 18 december 2013. OLO-nummer 
1000533.

	 •	 Beatrixpark 1 ter hoogte van Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het 
kappen van twee wilgen, twee elzen en drie veldesdoorns staande in het Beatrixpark 
langs de Boerenwetering, verzonden d.d. 18 december 2013. OLO-nummer 1000521.

	 •	 Beatrixpark 1 ter hoogte van Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het 
kappen van vier wilgen en één treurwilg staande in het Beatrixpark bij 
Diepenbrockstraat 1, verzonden d.d. 18 december 2013. OLO-nummer 1000501.

Rectificatie aanvraag Evenementenvergunning Zuidplein

	 •	 Zuidplein, 1077 XV: voor het houden van een evenement "Sawadee Flight 
2014" op 24 januari 2014 van 10:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 32-818301.

Dit moet zijn:

Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van een evenement "Sawadee Flight 
2014" op 24 januari 2014 van 10:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 32-818301.

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

	 •	 De Boelelaan 2, 1083 HJ: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-819099.

De aanvraag ligt vanaf 23 december 2013 twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum locatie Tripolis. Uw zienswijze kunt u sturen aan het DB van 
Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
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Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

	 •	 Zuidplein 22, 1077 XV: voor het exploiteren van ene alcoholvrij bedrijf 
met terras, verzonden d.d. 13 december 2013. Dossiernummer 16-788357.

	 •	 Claude Debussylaan 78, 1082 MD: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 13 december 2013. 
Dossiernummer 16-792044.

De vergunningen liggen vanaf 23 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift 
naar: de burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 
1000 AE Amsterdam.

zondag 12 Januari 15 uur opening van Refunc Pixel Palace / VU Hortus Botanicus in het 
Glazen Huis Amstelpark

Refunc, een samenwerkingsverband van kunstenaars, ontwerpers en architecten, 
ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven aan 
weggegooide objecten en materialen.
Hortus Botanicus VU Zone2Source nodigde betrokkenen van de nabijgelegen Hortus 
Botanicus van de Vrije Universiteit – die in de toekomst plaats moet maken voor 
uitbreiding van het VU Ziekenhuis - uit om samen te werken met Refunc. In een 
workshop werd gezamenlijk gewerkt aan het bouwen van een decor voor een platform 
waarop een selectie van de collectie van planten en boeken van de hortus gepresenteerd 
wordt.  De unieke collectie van de Hortus en de strijd om haar behoud wordt met een 
breed publiek gedeeld in de tentoonstelling, lezingen en debatten en nieuwe 
samenwerkingsmogelijkheden met het Amstelpark onderzocht.

Selene Kolman, Aeons & Aeons {#1} seed bank. In de achterruimte van het Glazen Huis 
richt Selene Kolman een zaadkamer in onder de titel Aeons & Aeons {#1} seed bank , 
een doorlopend project waarin zij in de komende weken de zaadcollectie van de VU 
Hortus onderzoekt.

De tentoonstelling loopt t/m 23 Feb en is te bezichtigen iedere vrijdag, zaterdag en 
zondag 12 – 16 uur of op afspraak. www.zone2source.net

22 januari,15.00-17.00 uur VU, kamer 1D-13, De Boelelaan

In de Leesclub bespreekt P.F. Thomése, de Vrije Schrijver van VU, met maximaal 
twintig studenten drie boeken die voor hem een voorbeeld zijn. Hij kiest voor drie 
schrijvers die worstelen met de maatschappij die om hen heen ontstaat. De eerste 
bijeenkomst is inleidend. De drie daarop volgende sessies worden de drie uitverkoren 
writer’s writers hartstochtelijk bediscussieerd.

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met een closing 
performance door Allard van Hoorn.
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weekberict 15 2013

Raadselachtige Zuidas poëzie

Ik ben de zon en wil graag stralen

Ik ben gratis, je hoeft niets voor mij te betalen

Ik kom overal

Maar wat is het geval

In Zuidas kan ik het straatniveau nauwelijks halen

(dat is balen!!)

Ik ben de maan en ’s nachts wil ik schijnen

Je ziet mij af en toe achter een wolkje verdwijnen

Maar door het Zuidaslicht

Ben ik volledig uit het zicht

Dat licht straalt de hele nacht en er zijn geen gordijnen

Solarweek op Zuidas, 10 t/m 12 april 2013 door Green Business Club

De GBC berichtte dat: “Het unieke event waarmee de Green Business Club Zuidas alle 
medewerkers en ook bewoners op Zuidas bewust wil maken van de voordelen van 
zonne-energie en hen wil ondersteunen in de aanschaf van eigen zonnepanelen. Naast 
een grootschalige mailingactie vanuit bedrijven naar alle medewerkers toe, staan we drie 
dagen met een stand op het Gustav Mahler- en het Zuidplein om voorbijgangers te 
voorzien van alle informatie omtrent de aanschaf van eigen zonnepanelen.”

 Zuidascolumn: Een nieuwe brug, om even stil te staan

http://www.greenbusinessclub.nl/nl/event/de-zuidas-solar-week
http://www.greenbusinessclub.nl/nl/event/de-zuidas-solar-week
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Een brug als een plein. Dat is wat architect Liesbeth van der Pol beoogt met de Nieuwe 
Lex van Deldenbrug over de Boelegracht. ‘Ik heb me laten inspireren door de Torensluis 
over Het Singel,’ vertelt ze. ‘Die brug is prachtig, veel groter dan je verwacht. Iets 
vergelijkbaars wilde ik bereiken in Zuidas. ....’. Lees hier verder.

18 april raadscommssie VVL, 9.00-12.30 uur in de Rooszaal van het Stadhuis

Officiële berichtgeving over planning ZuidasDok op de agenda, bij punt Ruimtelijke 
Ordening tkn 5.

Planning ZuidasDok

De Projectorganisatie ZuidasDok, een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en 
gemeente Amsterdam kwamen eind maart met een mededeling:“Na de 
voorkeursbeslissing van zomer 2012, is project ZuidasDok in een fase van 
planuitwerking en voorbereiding realisatie beland. In deze fase is de planning verder 
uitgewerkt en getoetst door een reviewteam, waardoor de planning recent is bijgesteld. 
De oplevering van het totale project wordt nu verwacht in 2026 – 2028.”  Bij de agenda 
raadscommissie VVL (18 april) is de brief te lezen die minister Schulzt aan de Tweede 
Kamer stuurde over dit onderwerp. Het bericht van At5 dat vorige week was geplaatst, 
ging niet in op de officiële bekendmaking door de minister.

20 en 21 april beperkt treinverkeer station Zuid

In de weekenden van zaterdag 20 en zondag 21 april, zaterdag 6 en zondag 7 juli, 
zaterdag 7 en zondag 8 september en zaterdag 7 en zondag 8 december van dit jaar is er 
beperkt of geen treinverkeer mogelijk van en naar Schiphol. Houdt daarom de website 
van de NS goed in de gaten voor een actueel reisadvies naar Zuidas.

OVSAAL, werk aan het spoor richting Schiphol

ProRail heeft voor het weekend van 21 en 22 april veel werk gepland. Uitgestelde 
werkzaamheden die in de laatste buitendienststelling vanwege de vorst niet konden 
worden uitgevoerd, worden nu alsnog meegenomen. In totaal worden er langs de baan 
Schiphol-Duivendrecht zo'n 350 meter aan damwanden ingetrild.

OVSAAL werkzaamheden Prorail week 14 t/m 17

Voor het plaatsen van de keerwanden worden doordeweeks ’s nachts en in het weekend 
‘s nachts drie rijstroken op de A10 afgesloten (richting Amersfoort/Utrecht). Door de 
drukte op de A10 mag dit werk alleen in de nacht worden uitgevoerd. Voordeel van het 
werken in de nacht is dat de rijstroken langer beschikbaar zijn dan overdag en dat er 
weinig verkeer is, waardoor de werkzaamheden sneller en vlotter uitgevoerd kunnen 
worden. Om het aantal nachten dat er gewerkt wordt beperkt te houden combineert de 
aannemer zoveel mogelijk de werkzaamheden aan de oost- en westzijde. De 
Europaboulevard blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor alle verkeer. Voor 
meer informatie zie de bewonersbrief werkzaamheden Europaboulevard van Prorail

Overzicht plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid  van-tot                                                                                             
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Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Besluit wegonttrekking fietspad Beethoven 

Centrale Stad  28-03 09-05

Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid Amsterdam RAI

 Stadsdeel Zuid   08-04  20-05

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rivierenbuurt http://www.zuid.amsterdam.nl/
wonen_en/bouwen/bestemmingsplannen-0/70-rivierenbuurt/

 Stadsdeel Zuid  08-04 21-05

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

	 •	 Terrein De Boelelaan 1117 -795605, kappen 14 bomen (04-04-2013);

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning liggen niet ter inzage. Wanneer u 
wilt reageren op een aanvraag kan dit in de periode na het bekendmaken van het 
uiteindelijke besluit middels een bezwaarschrift.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning:

	 •	 D:e Boelelaan 1105 - 105383, revisie milieuvergunning VU Campus.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag van 11 
april 2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301, 
1076 HR Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie 
Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam.

Verleende vergunningen bouw/milieu:

	 •	 Beethovenstraat (Kavel 1A) - 492789, oprichten van een gebouw t.b.v. het 
project Zuidschans, Cluster 1 met bestemming daarvan tot kantoor- en 
bijeenkomstfunctie (28-03-2013);
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	 •	 Beethovenstraat (Kavel 2A) - 492843, oprichten van een gebouw t.b.v. het 
project Zuidschans, Cluster 1 met bestemming daarvan tot kantoor- en 
bijeenkomstfuncitie (28-03-2013);

	 •	 Beethovenstraat (Parkeergarage) - 492725, realiseren van een 
ondergrondse parkeergarage t.b.v. het project Zuidschans Cluster I (28-03-2013);

	 •	 De Boelelaan 757 - 731837 - verplaatsen van een keerwand (25-03-2013);

	 •	 De Boelelaan 1105 - 665169, gedeeltelijk veranderen van de E1-vleugel te 
weten verleggen van de brandscheidingen (22-03-2012);

	 •	 De Boelelaan 1105 - 667781, veranderen van een gedeelte van de begane 
grond met bestemming tot twee winkelruimtes (28-03-2013);

Bezwaar indienen kan binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze 
beschikking en zenden aan het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, 
Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202 1000 AE Amsterdam. 
Milieuvergunningen (ingediend voor 1 oktober 2010) (afd. 3.4 Algemene wet 
bestuursrecht = uitgebreide procedure):

	 •	 De Boelelaan 1117 - M824-2010-16445, wijziging - op verzoek - van 
voorschriften en periode van geldigheid van de tijdelijke Wvo-vergunning VU-medisch 
centrum (10-04-2013).10-04-2013).

Milieuvergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het stadsdeelkantoor 
Zuid, Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam en bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam. 
Belanghebbenden kunnen rechtstreeks beroep instellen binnen zes weken na de dag 
waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd, indien zij zienswijzen hebben 
ingebracht met betrekking tot het ontwerp van de beschikking of aantonen daartoe 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. http://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/bekendmakingen/maart-april/bekendmakingen/#;IdxPag=421764 Het 
beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Kennisgeving verlengen beslistermijn Bouw/Milieu:

	 •	 Beethovenplein 2 - 731923, bouwen in afwijking van bouwvergunning 
(13-02-2013). Nieuwe beslisdatum: 22-5-2013

	 •	 Gustav Mahlerlaan - 707069, aanbrengen van diverse aanpassingen aan 
het gebouw (07-02-2013).

Een bezwaar hierop indienen is niet mogelijk.

Kennisgeving geen zienswijzen

Naar aanleiding van de volgende ontwerpbesluiten bouw zijn geen zienswijzen 
ingediend:
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	 •	 Gaasterlandstraat/Zuidelijke Wandelgang - 656137, plaatsen van een 
tijdelijk kippenhok voor een periode van 3 jaar.

Verhuizing Kunst Reserve Bank uitgesteld!

In hun nieuwsbrief valt te lezen dat:”Een cadeautje ontvangen is altijd leuk. Maar soms 
komt het juiste cadeautje precies op het juiste moment. Zoals gisterenmiddag tijdens een 
overleg met de projectgroep Zuidas. In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat 
ons terrein op 1 mei a.s. ontruimd moet zijn omdat er op deze locatie een noodschool zal 
worden gebouwd. Wij waren dus in de veronderstelling dat de bespreking zou gaan 
over alle praktische zaken rond de aanstaande verhuizing. Maar nu blijkt opeens dat het 
stadsdeel Zuid geen toestemming geeft voor een extra onderwijsinstelling op deze plek. 
Dat betekent dat het terrein voorlopig niet ontruimd hoeft te worden!” http://
www.kunstreservebank.nl/index.php?id=10

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Lunchconcert, dinsdag 16 april, 12:30 uur, Fridman & Mourier, Maya Fridman, cello
Florent Mourier, piano. Zij spelen werken van Britten, Beethoven en Debussy. Toegang 
is gratis.

VU Connected

Filosofie op de Zuidas 17 april,16:30-18:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 
22-28

	 •	 Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van 
Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525.

Rondleidingen in het Beatrixpark 21 april, 14.00-15.30 uur

Ingang Diepenbrockstraat (bij H.Heijermansweg). Meer informatie via Henk Wolters: 
020 664 45 06

                                                              

week 14

Raadselachtige Zuidas poëzie

Een hondje zat voor de ABN AMRO braaf te wachten

Hij zat daar alle dagen en ook de nachten

Wat heb ik gedaan ?

http://www.kunstreservebank.nl/index.php?id=10
http://www.kunstreservebank.nl/index.php?id=10
http://www.kunstreservebank.nl/index.php?id=10
http://www.kunstreservebank.nl/index.php?id=10
http://www.thomaskerk.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=44
http://www.thomaskerk.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=44
http://www.vuconnected.nl/programma/filosofie-op-de-zuidas-met-ab-klink
http://www.vuconnected.nl/programma/filosofie-op-de-zuidas-met-ab-klink
http://www.lookforart.nl/?p=2442
http://www.lookforart.nl/?p=2442


Niemand ziet mij nog staan

Ik wou dat ze soms naar mij lachten

-

Aan het begin van de laan Claude Debussy geheten

Was een leeuw volledig in stukken gereten

En een stukje verderop op de trap

Houdt men kennelijk ook wel van een grap

Want daar staat een been heel vergeten

 

Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Zuid 1e fase

1. Rooilijn: als de rooilijn vooruitgeschoven wordt beperkt dat de openbare ruimte voor 
voetpad en fietspad aan de Zuidelijke zijde van de De Boelelaan. Vanwege de grote 
aantallen voetgangers en fietsers die daar lopen en fietsen stelt BPZ voor op straatniveau 
de rooilijn weer naar achteren te leggen en middels een overkraging het vloeroppervlak 
op hoger gelegen verdiepingen te vergroten.

2. Hotel? In het plan wordt studentenhuisvesting genoemd, maar ook de mogelijkheid 
van een hotel. Omdatr in de naaste omgeving zijn al veel algemene hotelvoorzieningen is 
er geen enkele noodzaak om op dit universiteitsterrein een extra hotel te bouwen. BPZ v 
raagt het bestemmingsplan aan te passen door de horecavoorziening V en VI te 
beperken tot huisvesting voor studenten en gastmedewerkers met de mogelijkheid tot 
exploitatie als hotel in de zomerperiode.

Zuidas en duurzaamheid

In het jaarverslag 2012 Energie & Klimaat van Amsterdam blijft Zuidas niet 
onvermeld.

‘Veel kantoren op de Zuidas maken gebruik van duurzame warmte en koude: het gebied 
is aangesloten op stadskoude en er zijn verschillende voorzieningen voor warmte en 
koude opslag aangelegd. Momenteel zijn enkele klimaat-neutrale kantoren in aanbouw 
en in de toekomst…….’ Lees hier het verslag 2012 en het jaarprogramma 2013. 

Gisteren, 2 april werd ook het eerste jaarverslag Duurzaamheid Zuidas 2012 
gepresenteerd. “De opstellers van het duurzaamheidsverslag vinden dat een actieve en 
betrokken Zuidas gemeenschap noodzakelijk is om de hoge standaard voor een 
duurzame ontwikkeling van het gebied te realiseren. Tegen die achtergrond brengen de 
drie organisaties samen een duurzaamheidsverslag uit en zijn casestudies 
geïnventariseerd.

http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2013/04/Klimaat-Energie-Amsterdam-jaarverslag-2012.pdf
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2013/04/Klimaat-Energie-Amsterdam-jaarverslag-2012.pdf


Uniek bij de realisatie van dit verslag is de combinatie van de initiatiefnemers Hello 
Zuidas, Green Business Club Zuidas en Dienst Zuidas. De nauwe samenwerking tussen 
gemeente Amsterdam en private partijen in Zuidas brengt werkelijk iets in gang. Dat 
blijkt mede uit de inventarisatie van case studies op de centrale thema’s uit het 
Duurzaamheidsverslag Zuidas. Het doel is dan ook om zoveel mogelijk partijen te 
betrekken bij het realiseren van een goed functionerend en duurzaam centrum.” 
Download het duurzaamheidsverslag via de volgende link: http://we.tl/s2gFW068ms 
(50Mb)

Planning ZuidasDok bijgesteld volgens o.a. At5

'Door de vastgoedcrisis wordt er weinig gebouwd en hebben we ook de plannen 
bijgesteld', zegt een woordvoerder van ProRail tegen de Gooi- en Eemlander. 'Het aantal 
passagiers zal pas weer groeien met de opening van de Noord/Zuidlijn. Daarom gaan we 
huidige vier perrons verbreden, maar extra perrons komen er voorlopig niet. Ook een 
nieuw stationsgebouw staat nog niet in onze  planning.'

Op schoolwerktuin L. Alma opening SLIM ETEN tuin

Donderdag 11 april opent VU Connected, samen met Dr. L. Alma Schoolwerktuin en 
restaurant Bolenius, de SLIM ETEN-tuin op de Amsterdamse Zuidas. Van 14:00 t/m 
17:30 uur aan de Gustav Mahlerlaan 3005.

                                

OVSAAL, werk aan het spoor richting Schiphol

ProRail heeft voor het weekend van 21 en 22 april veel werk gepland. Uitgestelde 
werkzaamheden die in de laatste buitendienststelling vanwege de vorst niet konden 
worden uitgevoerd, worden nu alsnog meegenomen. In totaal worden er langs de baan 
Schiphol-Duivendrecht zo'n 350 meter aan damwanden ingetrild.

OVSAAL werkzaamheden Prorail week 14 t/m 17

Voor het plaatsen van de keerwanden worden doordeweeks ’s nachts en in het weekend 
‘s nachts drie rijstroken op de A10 afgesloten (richting Amersfoort/Utrecht). Door de 
drukte op de A10 mag dit werk alleen in de nacht worden uitgevoerd. Voordeel van het 
werken in de nacht is dat de rijstroken langer beschikbaar zijn dan overdag en dat er 
weinig verkeer is, waardoor de werkzaamheden sneller en vlotter uitgevoerd kunnen 
worden. Om het aantal nachten dat er gewerkt wordt beperkt te houden combineert de 
aannemer zoveel mogelijk de werkzaamheden aan de oost- en westzijde. De 
Europaboulevard blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor alle verkeer. Voor 
meer informatie zie de bewonersbrief werkzaamheden Europaboulevard van Prorail

Overzicht van plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid       van              tot                                                                                             

Fred. Roeskestraat, ontwerp-projectplan Verlegging Waterkering Fred Roeskestraat

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

21-02 04-04
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Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Besluit wegonttrekking fietspad Beethoven 

Centrale Stad

28-03

09-05

Bron: o.a. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

	 •	 ·Van der Boechorststraat 5 - 770407, maken behuizing voor nieuw station 
met gasinstallatie (16-03-2013).

Verleende omgevingsvergunning:

	 •	 De Boelelaan 1117 - 653735, bouwen dakopbouw t.b.v. technische ruimte 
en veranderen inrichting 6e verdieping (21-03-2013);

·De Boelelaan 1117 - 438219, verlengen instandhoudingstermijn tijdelijke Cancer 
Center Amsterdam voor een periode van 5 jaar en bouwen brandwerende afscheidingen 
(21-03-2013);

Bezwaarclausule: Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf 
de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van B&W van Amsterdam, 
p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken Postbus 202 
1000 AE Amsterdam

Omgevingsvergunningen bouw, uitgebreide procedure:

	 •	 Beethovenstraat (Plot 3 deelgebied Beethoven Zuidas) - 381031, oprichten 
kantoorgebouw (27-03-2013).

Dit besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 maart 2013 
gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie 
Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CN Amsterdam.

Beroepsclausule: Belanghebbenden kunnen rechtstreeks beroep instellen binnen zes 
weken na de dag waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd, indien zij zienswijzen 
hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerp van de beschikking of aantonen 
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daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Het beroepschrift kan worden 
ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam.

Attentie: Elektronisch ingediende bezwaarschriften worden niet in behandeling 
genomen.

Bekendmakingen & Kennisgevingen stadsdeel Zuid

Aanvraag voor een evenementenvergunning:

	 •	 ·Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP: voor het houden van een evenement op 2 
augustus 2013 tot en met 18 augustus 2013 van 09:00 uur tot 19:00 uur. Dossiernummer 
32-653288

De aanvragen liggen vanaf 2 april 2013 gedurende twee weken ter inzage bij het 
stadsdeel. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Hinder openbare ruimte, verleende vergunningen:      

	 •	 Europaboulevard 8, 1083 AD: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode 3 april 2013 tot en met 12 april 2013 en van 19 april tot en met 22 
april 2013, verzonden 21 maart 2013. Dossiernummer 61-651468;

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 2 april 2013 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel. Een 
bezwaarschrift  indienen kan indien binnen weken na verzending van het besluit. 
Schriftelijk indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

VU Connected

Slim eten tuin, 11 april 2013,13:00 -17:00 uur, Gustav Mahlerlaan 3005

	 •	 Spreker(s): Ellen Mookhoek (restaurant Bolenius), Jaap Seidell 
(hoogleraar voeding en gezondheid) Samen met: wetenschappers van de VU en VUmc, 
restaurant Bolenius, Dr. L. Alma schoolwerktuin, EMGO+, Amsterdams Natuur & 
Milieu Educatie Centrum (ANMEC) en Stadsdeel Zuid.

Filosofie op de Zuidas 17 april 2013,16:30-18:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 
22-28

	 •	 Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van 
Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525
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week 14 2013

Berichten van Zuidas
*Sybilla Dekker: ‘Zuidasdok mag een tandje ambitieuzer’    “De bouw van Zuidasdok 
gaat door. De verkenning van minister van Staat Sybilla Dekker heeft bestuurders 
overtuigd, zo bleek op 26 maart 2020. In plaats van een versoberd plan houdt Dekker 
een warm pleidooi voor meer ambitie. In haar verkenning adviseert Dekker de realisatie 
van ‘ten minste het huidige plan’. Daar spreekt ambitie uit. ‘En zo bedoel ik het ook. 
Met name de plannen voor station Amsterdam Zuid. In de bestaande plannen gaat ook 
het vernieuwde station er heel sober uitzien, om het diplomatiek uit te drukken.... Zuidas 
straalt ambitie uit. Daarbij hoort een openbaar vervoerterminal die dat ook doet. Kijk 
ook eens naar wat elders in de wereld wordt gerealiseerd in steden met centra als 
Zuidas. Dan mag het ambitieniveau voor Zuidasdok wel een tandje omhoog.’” Lees 
meer 
*Alleen fietsenstalling Strawinskylaan open      Van de drie ondergrondse 
fietsenstallingen bij station Amsterdam Zuid is alleen stalling Strawinskylaan open. Die 
aan het Mahlerplein is gesloten. Ook de stalling onder het Zuidplein, die deze week 
heropend zou worden, blijft nog even dicht. Lees meer 
*St-Nicolaaslyceum naar het web verhuisd     Mensen zijn altijd verbaasd als lerares 
Engels Karin Meijer vertelt dat ze in Zuidas werkt. Staat daar een middelbare school 
dan? Ja, zeker. Een hele populaire zelfs. Maar voorlopig is er geen kind te bekennen. De 
hele school is naar het web verplaatst. Lees meer 
*Versnellen en vertragen in Zuidas    ‘De grapjes onderling zijn wel even naar de 
achtergrond verdwenen’, zegt adviseur uitvoering Peter van Oerle. Hij houdt namens de 
gemeente overzicht op al onze projecten in Zuidas. Ook nu, want de werkzaamheden in 
de openbare ruimte gaan door. Lees meer 

Werkzaamheden vervroegd!!! Fietstunnel onder de Europaboulevard wordt aangepakt: 
'We maken van de nood een deugd'     AT5 'Het maaiveld van de Zuidas wordt helemaal 
opnieuw ingericht. Het tunneltje is daar een onderdeel van', legt Schravendeel uit. 'De 
tunnel wordt veiliger. Lees meer 

Uit de Nieuwsbrief Oeverlanden Blijven: “De Westtangent, de inrichting van de Oude 
Haagseweg en brug 1863     Vooruitlopend op de besluitvorming is de gemeente al over 
gegaan tot voorbereidende werkzaamheden. Daartoe is een serie lantaarnpalen geplaatst 
tussen het fietsbruggetje en de brug bij Aquarius. De gedachte is dat fietsers deze 
omleiding gaan volgen die dan goed verlicht is. Dat hier al zoveel vermogen aan licht 
elke nacht staat te branden dat je daarbij rustig een boek kunt lezen, is niet 
meegenomen.” Lees meer 

Coronavirus      Heeft u hulp nodig? *Voor Elkaar in Amsterdam is bereikbaar van 
10.00 tot 16.00 uur op 020 767 0031 of mail naar info@voorelkaarinamsterdam.nl of 
bekijk de website voor meer informatie. Ook de buurtdienst *Voor Elkaar in Zuid 
bekijkt wat ze kunnen organiseren voor buurtbewoners die niet in staat zijn zelf 
boodschappen te doen. Hulp nodig of helpende hand bieden? Bel Voor Elkaar in Zuid, 
020 679 4441.
*De Algemene Hulpdienst Buitenveldert biedt boodschappenhulp voor bewoners van 
Buitenveldert. Bel 020 644 7113. Lees meer over de maatregelen. 
*De Rode Kruis-hulplijn kun je bellen voor een luisterend oor wat betreft zorgen 
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omtrent Corona en advies hierover. Ook wordt advies en steun geboden voor mensen in 
thuisisolatie. Bel: 070-4455888
*Stichting Senioren Student matcht studenten die willen helpen aan ouderen in de buurt 
die een helpende hand nodig hebben. Denk aan het ophalen van medicatie tot het 
schrijven van een brief naar elkaar. Lees hier meer over de stichting en hoe zij 
zorgvuldig de veiligheid bewaken van ouderen.
*De OLVG-corona-app is een hulpmiddel om na te gaan of je mogelijk het virus hebt. 
Lees meer

Inspraak
* Actieplan Geluid 2020-2023 ligt van 1 april 2020 tot 4 mei ter inzage op de volgende 
adressen: Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor 
openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl. Het ontwerp Actieplan is 
hier digitaal te raadplegen.
* Het beleidskader “Ruimte voor de voetganger“, het beleid dat de basis gaat vormen 
voor herinrichtingen, terrassenbeleid, buitenreclame enz. Stuur uw zienswijze uiterlijk 
17 april 2020 in via de-mail: Beleid.openbareruimte@amsterdam.nl of schriftelijk: 
Gemeente Amsterdam, t.a.v. de heer De With, Weesperstraat 113, Postbus 95089, 1090 
HB Amsterdam. Lees meer

15 april 13.30 raadscommissie RO, commissiezaal stadhuis bekijk de agenda hier   
TKN 4  ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied tussen de Boelelaan en 
de Kalfjeslaan. Zuidas en Marineterrein   TKN 12 Kennisnemen van principenota 
Parnas. TKN 13 Instemmen met afhandeling toezegging marktconsultatie OBA Next. 
(BD2020-000601)

Nieuwsbrief Amsterdam 2 april 2020, editie Zuid, met o.a. "De maatregelen tegen het 
coronavirus worden verlengd t/m dinsdag 28 april; en Amsterdam stelt laptops en wifi-
hotspots beschikbaar voor thuisonderwijs    Lees meer 

Kunst en Cultuur     

Update uit het Amstelpark         Het Amstelpark staat prachtig in bloei. Gek genoeg 
wandelen er meer mensen in het park dan vroeger (en houden netjes afstand). Onze 
tentoonstelling Zoo of the Future in het Glazen Huis is in quarantaine. We zitten in de 
bizarre situatie dat een speculatief ontwerp speelt met de realiteit. Gelukkig bevinden we 
ons in een glazen paviljoen en is er van buitenaf nog veel te zien! Lees meer                               

23 april 20.00 uur ONLINE | ThomasBoek: De Pest      Ineens is De Pest van Albert 
Camus weer een wereldwijde bestseller. De roman is immens actueel vanwege de corona-
pandemie. We bespreken het boek in een speciale online editie van ThomasBoek. Meer 
informatie over de interactieve uitzending volgt. Lees meer 

Hello Zuidas on air   Zuidas on Air interview met Olivier Otten | Directeur Hello Zuidas
In Zuidas on Air praat Romy Lange van Zuidas Publishers de komende tijd met 
verschillende personen die in een van de Zuidas kantoren werken of een onderneming 
hebben in het gebied. Bekijk het hier 

Van A. van den Doren in een reactie op de Nieuwsbrief Amsterdam van 2 april  -- Voor 
Film & Documentaire liefhebbers ● Het IDFA (het jaarlijks Internationale 
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Documentaire Festival in Amsterdam) heeft bijna 300 documentaires online gezet die 
gratis te bekijken zijn. (Fan van documentaires? Steun het IDFA )

Verkeersbureau: "Fietsrondje van de Maand april 2020: Schiphol 45 km     Schiphol, 
Hoofddorp, de Zuidas en de RAI zijn economische brandpunten aan de zuidkant van 
Amsterdam. Als contrast zijn er ook aantrekkelijke groene gebieden tussen alle 
grootschalige ontwikkelingen. Een uitdagende combinatie voor een fietsrondje." Lees 
meer 

geannuleerd 8 april 11:00-18:00 uur, Pure Markt in het Amstelpark
geannuleerd 8 april 20.30 uur Het verhaal van Pasen in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 
36        

WERK AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW

Werkzaamheden Zuidasdok: station Zuid en Brittenpassage      ZuidPlus voert 
onverminderd werkzaamheden uit (ook in het Pinksterweekend (30 mei tot 2 juni). De 
bereikbaarheid is ongewijzigd.
Week 16: In de nacht van zondag 12 op maandag 13 april vervangen we een deel van 
spoor 2, ter hoogte van de toekomstige Brittenpassage. Het doorslijpen van het spoor 
brengt enige geluidshinder met zich mee. En: in de nachten van woensdag 15 t/m vrijdag 
17 april lassen we het nieuwe spoordeel vast op zijn plek. Tevens wordt deze nacht het 
bovenleidingportaal voor de trein opgebouwd, bovenop de twee palen die in de nachten 
van 23 en 24 maart zijn geplaatst. Dit kan mogelijk enige geluidshinder met zich 
meebrengen als staal tegen staal komt.
Week 17: De nacht van zondag 19 op maandag 20 april houden we in reserve, mochten 
de laswerkzaamheden en het opbouwen van de bovenleidingportaal niet zijn afgerond.  
En in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 april is de eerste nacht (van drie) dat we 
kabels verlengen, zodat deze tijdens het Pinksterweekend lang genoeg zijn om tijdelijk 
te verplaatsen.
Week 19: In de nacht van zondag 3 op maandag 4 mei wordt onder de rails en 
dwarsliggers materiaal (onderlegplaatjes) aangebracht, zodat rechtstreeks contact met 
het onderliggende beton wordt voorkomen. Dit verhoogt de levensduur en voorkomt 
storingen. En, in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 mei is de tweede nacht dat we 
kabels verlengen. 
Week 20: De nacht van zaterdag 16 op zondag 17 mei is de derde en laatste nacht dat we 
kabels verlengen.

Zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020 (het Pinksterweekend) rijden er minder 
metro’s en treinen van en naar station Amsterdam Zuid. In dit weekend wordt verder 
gewerkt aan de bouw van de nieuwe reizigerstunnel; de Brittenpassage. Hiervoor wordt 
een aantal metro- en treinsporen gestremd. Lees meer

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020  

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, 
odnzkg
Gemeente
Subsidieregeling blauwgroene daken Amsterdam 2020     Artikel 1.5 Subsidiabele 
activiteiten
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Het college kan een eenmalige subsidie verlenen voor een op een Amsterdams gebouw 
nog aan te leggen nieuw blauwgroen dak dat voldoet aan de volgende voorwaarden: a. 
een minimumoppervlak van 200 vierkante meter aaneengesloten; b. met een afschot van 
maximaal 1%; c. een aantoonbare minimale wateropslagcapaciteit van gemiddeld 60 
liter per vierkante meter en waarvan minimaal de helft van het 
waterbergingsoppervlakte bestemd is voor groen. Lees meer 
Annuleringen evenementen       In verband met de landelijke richtlijnen van het RIVM 
betreffende het Coronavirus zijn de volgende evenementen die zijn vergund/
aangevraagd of voor-aangekondigd geannuleerd.
-Claude Debussylaan 33: Ronde van de Zuidas op15 mei 2020: Z/20/637178.
-Taste of Amsterdam op 29 mei tot en met 1 juni 2020: Z/20/627204.
-Moshi Moshi Fair op 2 en 3 mei 2020, Amstelpark: Z/19/338508.
*Amsterdam-Zuid intrekken verkeersbesluit Z-19-78484, verplaatsen laad en 
losplaatsen in de Beethovenstraat. Verkeersbesluit Z-19-78484 wordt ingetrokken 
waardoor de laad en losplekken worden verwijderd ter hoogte van perceelnummer 75 en 
weer terugkomen op de oude locatie bij perceelnummer 63
Aanvraag omgevingsvergunning
*Europaplein 71, 1078GX: voor het plaatsen van een zonwering aan de voorgevel van 
het gebouw
*Minervalaan 109, 1077NV: voor het verplaatsen van de entree van de woning naar de 
zijgevel.
Aanvraag evenementenvergunning
*Amstelpark, 1083HZ: Evenement "Vier de Natuur - parkfeest Amstelpark 2020" op 6 
september 2020 *Beethovenplein 10, 1077 WM: Evenement " Stibbe Alumni 2020'' 
op 10 september 2020 van 17:30 uur tot 22:00 uur, met op het drukste moment 200 
bezoekers. Zaaknummer Z/20/650941.
*Amstelpark 1, 1083HZ: Evenement "Festival TREK" op 17 juli 2020 tot en met 19 juli 
2020 van 16:00 uur tot 21:30 uur, met op het drukste moment 1999 
bezoekers. Zaaknummer Z/20/651352.
Verleende exploitatievergunning
*Antonio Vivaldistraat 3, 1083 HP: voor het exploiteren van een alcoholschenkend

Waterschap
Genomen Maatwerkbesluit voor het realiseren van een nieuwe ligplaats, ter hoogte van 
IJsbaanpad 90, 1076 CW Amsterdam - AGV - WN2020-002173

Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied zie overzicht 
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
31-03-2020 12-05-2020  De Boelelaan, Amsterdam   plaatsen van een digitaal 
reclameobject, op de locatie De Boelelaan (AK 5080) te Amsterdam. JCDecaux 
Nederland B.V.
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend
30-03-2020 13-05-2020  Gaasterlandstraat 212-214, Amsterdam   vergunning voor het 
brandveilig gebruiken van het gebouw ten behoeve van 53 zorgappartementen, 1 
personeelswoning, een ondergrondse parkeergarage en kelder op het adres 
Gaasterlandstraat 212-214. Aanvrager: Stichting Cordaan.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
*27-03-2020 06-05-2020  Parnassusweg 220, Amsterdam   verlengen van de 
instandhoudingstermijn van een kantoor en parkeergarage op de locatie Parnassusweg 
220 te Amsterdam en 24 parkeerplaatsen aan de westzijde van de parkeergarage met 
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een instandhoudingstermijn t/m 31 maart 2021. Aanvrager: dpcp B.V.
*27-03-2020 08-05-2020  Europaplein 24, Amsterdam   vellen van 5 bomen op de locatie 
Europaplein 24 te Amsterdam (P9 van het RAI terrein gelegen aan de 
Wielingenstraat). Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
*27-03-2020 04-05-2020  Antonio Vivaldistraat 50, Amsterdam   voor het verbouwen van 
de entreehal met een tijdelijk terras met een instandhoudingstermijn t/m 23 maart 
2025. Aanvrager: Drentestraat 11.

week 13 2013

Opening bomentuin kop Zuidas 

De bomentuin in Zuidas is feestelijk geopend tijdens de Nationale Boomfeestdag op 
woensdag 20 maart. Na een informatieve bijeenkomst zijn met hulp van 
wijkverenigingen, belangengroeperingen en buurtkinderen de eerste bomen geplant.

RAI op monumentenlijst

Vorige week berichtte Het Parool, dat: ”Minister Jet Bussemaker (Cultuur) maandag 
een lijst van 89 nieuwe rijksmonumenten presenteerde. In totaal kregen elf 
Amsterdamse panden een beschermde status toegewezen. Het gaat om de meest 
waardevolle en kenmerkende bouwwerken, die van belang zijn voor de ontwikkeling 
van de Nederlandse architectuur en die in de periode 1959-1965 zijn gebouwd.
De Amsterdamse panden op de lijst zijn: Europahal RAI, Tweede Citroëngarage, 
Autopon (Overtoom), Monument Hollandsche Schouwburg, Sloterhof, Princesseflat 
(Beethovenstraat), het Burgerweeshuis, het A.H. Gerhardhuis, de Scholengemeenschap 
Buitenveldert, het Gijsbrecht van Aemstelpark en het Hilton Hotel.”

Kunst Reserve Bank maakt plaats voor nieuwbouw

Omdat de uitvoering van bouwplannen aan de Gustav Mahlerlaan is vervroegd, zal de 
bank haar vestiging per 1 mei moeten sluiten. Maar vlak voordat het terrein op Zuidas 
ontruimd zal worden, gaan zij daar nog wel de jaarvergadering houden. Deze zal 
plaatsvinden op zondag 28 April van 14:00 tot 17:00 uur. Alle muntbezitters en leden 
van de Kunst Reserve Bank zijn dus van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
De agenda zal binnenkort in aparte nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Noteert u deze 
belangrijke datum nu alvast in uw agenda. KRB zoekt nog vrijwilligers die willen 
meehelpen met de organisatie van dit feestje. Heeft u wat tijd over en wilt u wel eens van 
binnenuit meemaken hoe de bank nu eigenlijk werkt, stuur dan een mailtje naar 
info@kunstreservebank.nl

Op schoolwerktuin L. Alma opening SLIM ETEN tuin

Donderdag 11 april opent VU Connected, samen met Dr. L. Alma Schoolwerktuin en 
restaurant Bolenius, de SLIM ETEN-tuin op de Amsterdamse Zuidas. Aanleiding voor 
de SLIM ETEN-tuin is het interview ‘Jong te dik: groter risico op dementie’ met vier 
VU en VUmc hoogleraren in de Volkskrant van 10 april 2012.
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Met de SLIM ETEN-campagne maken wetenschappers zichtbaar hoe je met beweging 
en voeding cognitie bij kinderen en ouderen kan verbeteren. Tuinieren verbindt de 
factoren ‘voeding’ en ‘beweging’. De SLIM ETEN-tuin beslaat 40 m2 en leden van VU 
Connected, het maatschappelijk netwerk van de VU en het VUmc, gaan hier groente 
verbouwen. Ook organiseren zij op 21 juni op deze locatie een MidZomerNacht Diner; 
geven jonge VU wetenschappers gastlessen aan schoolkinderen; en komt er een 
oogstfeest in oktober. Lees hier meer over de SLIM ETEN-tuin.

Vergadering raadscommissie VVL 28 maart, van 9.00-12.30 en 19.30-22.30 uur, 
Rooszaal, stadhuis

Bij agendapunt 13, vaststellen parkeerverordening 2013, bijlage o.a. brief van stadsdeel 
Zuid d.d. mei 2012 met verzoek tot o.a. het mogen uitvoeren van experimenten.

OVSAAL, Werk aan het spoor richting Schiphol

ProRail heeft voor het weekend van 21 en 22 april veel werk gepland. Uitgestelde 
werkzaamheden die in de laatste buitendienststelling vanwege de vorst niet konden 
worden uitgevoerd, worden nu alsnog meegenomen. In totaal worden er langs de baan 
Schiphol-Duivendrecht zo'n 350 meter aan damwanden ingetrild. Om uitbreiding van 
station Amsterdam Rai met twee extra sporen en een perron mogelijk te maken, moet er 
direct naast de A10 geheid worden. Uit veiligheidsoverwegingen voor de automobilisten 
en de werkers worden er in de nacht van zaterdag op zondag drie van de vijf rijstroken 
afgesloten. Op zaterdag kan de omgeving nabij de Amstel (westzijde) een torenkraan 
opgebouwd zien worden. Deze kraan wordt in 14 transporten naar zijn plaats gebracht. 
De kraan is 40 meter hoog, heeft een giek van 70 meter en kan 'maar' 2,5 ton tillen.

28 en 29 maart verplaatsing bomen Amstelveenseweg

De platanen krijgen een nieuwe plek aan de Amstelveensweg in de nabijheid van de 
Nijenrodeweg. Deze verplaatsing is nodig voor het omleggen van de 
hoofddrinkwaterleiding en de werkzaamheden aan de oprit van de Amstelveenseweg.

Overzicht van plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid     van  tot                                                                                 

Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Kenniskwartier Zuid 1e fase, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot 
vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

DRO

14-02

28-03
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Fred. Roeskestraat, ontwerp-projectplan Verlegging Waterkering Fred Roeskestraat

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

21-02

04-04

Bronnen: o.a.http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

	 •	 De Boelelaan 1105 - 761475, plaatsen 2 stikstoftanks (08-03-2013);

Gedurende zes weken na publicatie van de aanvraag kan schriftelijk een zienswijze 
worden ingestuurd.bij het college van B&W, p/a de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam onder vermelding van het 
betreffende adres en aanvraag.

Verleende omgevingsvergunning:

	 •	 Beatrixpark 1 ter hoogte van Diepenbrockstraat 1 (Bloemenkransbrug), 
1077 VX: voor de herbouw van de Bloemenkransbrug in het Beatrixpark, verzonden 
d.d. 21 maart 2013. OLO-nummer 747573;

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte:

	 •	 De Boelelaan 32, 1083 HJ: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 22 maart 2013 tot en met 22 mei 2013, verzonden d.d. 14 
maart 2013. Dossiernummer 43-644007;

	 •	 Van Nijenrodeweg 648, 1082 HZ: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 3 april 2013 tot en met 27 mei 2013, verzonden d.d. 20 maart 
2013. Dossiernummer 43-649472;

	 •	 Fred. Roeskestraat 75, 1076 EC: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 1 april 2013 tot en met 3 juni 2013, verzonden d.d. 19 maart 
2013. Dossiernummer 43-647448.

De vergunning liggen vanaf 25 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het 
stadsdeel. Een bezwaarschrift insturen kan, mits binnen zes weken ontvangen bij het 
dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende ontheffing werktijden:

	 •	 Station Rai, locatie Europaboulevard Kenmerk: 379005

Het oprichten van een spoorviaduct (kw16 OV-SAAL), het verplaatsen van een perron 
en het gedeeltelijk slopen van het westelijke deel van Station Rai. De ontheffing betreft: 
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het uitvoeren van verschillende funderingswerkzaamheden in de periode van week 14 t/
m week 17 2013.
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Lunchconcert, 2 april, 12:30 uur, door Amsterdam Wind Trio, klarinet, fagot en fluit.

VU Connected

Slim eten tuin, 11 april 2013,13:00 -17:00 uur, Gustav Mahlerlaan 3005

	 •	 Spreker(s): Ellen Mookhoek (restaurant Bolenius), Jaap Seidell 
(hoogleraar voeding en gezondheid) Samen met: wetenschappers van de VU en VUmc, 
restaurant Bolenius, Dr. L. Alma schoolwerktuin, EMGO+, Amsterdams Natuur & 
Milieu Educatie Centrum (ANMEC) en Stadsdeel Zuid

Filosofie op de Zuidas 17 april 2013,16:30-18:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 
22-28

	 •	 Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van 
Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525

weekbericht 12 2013

Fietser Beatrixpark mag blijven doorfietsen

"De PvdD, PvdA en Red Amsterdam krijgen het voorelkaar dat, “ondanks de bouw van 
de nieuwe kantoren van Stibbe en AkzoNobel, in de voormalige Natte Vallei van het 
Beatrixpark, fietsers welkom blijven in het gebied. Dankzij een motie van de Partij voor 
de Dieren, blijft het mogelijk om veilig de gevaarlijke Beethovenstraat over te steken. De 
gemeenteraad stemde jl. 13 maart 2013 unaniem voor een motie van de Partij voor de 
Dieren, PvdA en Red Amsterdam die verzocht om fietsverkeer tussen de nieuwe 
kantoren toe te staan. Deze oplossing wordt gesteund door buurtbewoners en andere 
belanghebbenden. Door de bouw van kantoorpanden aan de Beethovenstraatzijde van 
het Beatrixpark wordt een veilige fietsroute verlegd die nu loopt via een fietstunnel 
onder de Beethovenstraat. Hierdoor ontstaat in de ogen van de Partij voor de Dieren een 
gevaarlijke verkeerssituatie. ….” Voor het vervolg zie de website van de PvdD.

Digitaal Parkeren voor heel Amsterdam

Vanaf juli 2013 stapt Amsterdam volledig over op digitaal parkeren. Niet alleen alle 
parkeervergunningen zijn dan digitaal, ook bij de parkeerautomaat kunnen 
parkeerders alleen nog betalen door het kenteken van de auto in te voeren. Voordeel is 
dat het parkeerkaartje niet meer achter de autoruit hoeft te worden gelegd. De controle 
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vindt ook volledig digitaal plaats, door het scannen van het kenteken van de auto. 
Betalen bij de automaat kan alleen met pin, chip of creditcard.

Laatste nieuws over parkeervergunningen in stadsdeel Zuid

Parkeeroverlast Zuidas en de oplossingen?

Op 7 maart was er een druktbezochte thema-avond die een aantal oplossingen opleverde 
zie ook het Verslag thema-avond BPZ 7 maart 2013. BPZ beloofde die voor te leggen aan 
de wethouders centrale stad en bestuurders in stadsdeel Zuid. Vandaag zijn de brieven 
verstuurd met het verzoek of stadsdeel Zuid een proef mag houden zie 
briefparkeeroverlast (1)20.3.13.

Plannen Amstelveenlijn vastgesteld door Regioraad

De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op 12 maart de voorkeursvariant 
voor de Amstelveen-lijn definitief vastgesteld. Het voorstel is met grote meerderheid van 
stemmen aangeno-men. Alleen het raadslid Evans-Knaup (Red Amsterdam) stemde 
tegen. Een motie van de raadsleden Hendriksen (D66) en Molenaar (GroenLinks) werd 
aangenomen. Daarin wordt het bestuur van de Stadsregio opgeroepen om binnen de 
financiële mogelijkheden al het mogelijke te doen om een compacte overstap op station 
Zuid te bevorderen.

Op schoolwerktuin L. Alma opening SLIM ETEN tuin

Donderdag 11 april opent VU Connected, samen met Dr. L. Alma Schoolwerktuin en 
restaurant Bolenius, de SLIM ETEN-tuin op de Amsterdamse Zuidas. Aanleiding voor 
de SLIM ETEN-tuin is het interview ‘Jong te dik: groter risico op dementie’ met vier 
VU en VUmc hoogleraren in de Volkskrant van 10 april 2012. Met de SLIM ETEN-
campagne maken wetenscashppers zichtbaar hoe je met beweging en voeding cognitie 
bij kinderen en ouderen kan verbeteren. Tuinieren verbindt de factoren ‘voeding’ en 
‘beweging’. De SLIM ETEN-tuin beslaat 40 m2 en leden van VU Connected, het 
maatschappelijk netwerk van de VU en het VUmc, gaan hier groente verbouwen. Ook 
organiseren zij op 21 juni op deze locatie een MidZomerNacht Diner; geven jonge VU 
wetenschappers gastlessen aan schoolkinderen; en komt er een oogstfeest in oktober.

Ontwerpplan dijkverlegging Fred. Roeskestraat ter inzage

Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend 
dat voor de dijkverlegging ‘Fred. Roeskestraat’ een ontwerp is vastgesteld voor een 
projectplan.

Traject: Fred. Roeskestraat tussen de Amstelveenseweg en de insteekhaven bij de Dirk 
Schäferstraat, Amsterdam, stadsdeel Zuid, lengte traject: 700 meter. De inspraaktermijn 
loopt van 21 februari t/m 3 april 2013. De stukken liggen ter inzage bij o.a. het stadsdeel. 
Schriftelijke zienswijze richten aan: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, T.a.v. 
Dagelijks Bestuur, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Uit Nieuws van B&W: Welstandsnota gaat voor hele stad gelden

http://stadsdeelzuid.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31309889.html
http://stadsdeelzuid.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31309889.html
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Verslag-thema-avond-BPZ-7-maart-20132.pdf
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Verslag-thema-avond-BPZ-7-maart-20132.pdf
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2013/03/briefparkeeroverlast-120.3.131.pdf
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2013/03/briefparkeeroverlast-120.3.131.pdf
http://www.stadsregioamsterdam.nl/@5210/plannen/
http://www.stadsregioamsterdam.nl/@5210/plannen/
http://www.vuconnected.nl/programma/opening-slim-eten-tuin-0
http://www.vuconnected.nl/programma/opening-slim-eten-tuin-0
http://www.agv.nl/actueel/inspraak_0/inspraak/inspraak
http://www.agv.nl/actueel/inspraak_0/inspraak/inspraak
http://www.agv.nl/actueel/inspraak_0/inspraak/inspraak
http://www.agv.nl/actueel/inspraak_0/inspraak/inspraak


Het college heeft ingestemd met het concept van de welstandsnota ‘De Schoonheid van 
Amsterdam 2013’. Op dit moment heeft Amsterdam vijftien nota’s waarmee de 
gemeente kan sturen op de architectonische kwaliteit van bouwplannen. De nieuwe 
welstandsnota zal voor de hele stad van toepassing zijn en moet een einde maken aan de 
versnippering van het welstandsbeleid in de stad. Daarnaast worden de regels 
eenvoudiger en zal meer ruimte worden gegeven aan thema’s als duurzaamheid, 
herbestemmingen en particuliere initiatieven. Behandeling in de commissie is op 10 april 
en in de gemeenteraad op 3 juli 2013.

Vergadering raadscommissie BWK 20 maart, 9.00-12.30 uur, Rooszaal, stadhuis

Op de agenda bij onderwerp Ruimtelijke Ordening Tkn 12 en 14 
ontwerpbestemmingsplan Fred. Roeskestraat en besluit hogere waarden geluidhinder. 
De stukken en bijlagen vindt u hier. 

Vergadering raadscommissie VVL 28 maart, van 9.00-12.30 en 19.30-22.30 uur, 
Rooszaal, stadhuis

Bij agendapunt 13, vaststellen parkeerverordening 2013, bijlage o.a. brief van stadsdeel 
Zuid d.d. mei 2012 met verzoek tot o.a. het mogen uitvoeren van experimenten.

Overzicht van plannen met inzage termijn o.a. bij stadsdeel Zuid                        van            
tot                                                                                 

Fred Roeskestraat (achter nr 91), aanleggen tijdelijke

parkeerplaats voor een periode van 5 jaar

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)

07-02

21-03

Gaasterlandstraat/Zuidelijke Wandelweg, plaatsen van een tijdelijk kippenhok voor een 
periode van 3 jaar

DMB

07-02

21-03

Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03
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18-04

Kenniskwartier Zuid 1e fase, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot 
vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

DRO

14-02

28-03

 Fred. Roeskestraat, ontwerp-projectplan Verlegging Waterkering Fred Roeskestraat

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

21-02

04-04

Bronnen: o.a. stadsdeel Zuid

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Verleende exploitatievergunning horeca:

	 •	 ·Gustav Mahlerlaan 2009, 1081 LB: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden 8 maart 2013. Dossiernummer 
16-633696;

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte: 

	 •	 Beethovenstraat, 1077 BD: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 11 maart 2013 tot en met 10 mei 2013, verzonden d.d. 7 maart 
2013. Dossiernummer 43-628474;

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 18 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage 
bij het stadsdeel Zuid. Een bezwaarschrift in dienen kan binnen zes weken aan het 
dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning Koninginnedag:

	 •	 RAI, Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het 
Koninginnedagevenement Queensland op 30 april 2013 van 12.00 tot 21.00 uur, 
verzonden d.d. 15 maart 2013. Dossiernummer 32 -612752.

De vergunning ligt vanaf 18 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel 
Zuid. Een bezwaarschrift indienen kan binnen zes weken bij de Burgemeester van 
Amsterdam, postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Zie blz 14 pdf officiële bekendmakingen 
stadsdeel Zuid,
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	 •	 Theater, 22 maart 19.30 uur Jacobine Geel in gesprek met Marian Boyer 
over haar roman Een geslaagd leven.

	 •	 Lunchconcert, 2 april, 12:30 uur, door Amsterdam Wind Trio, klarinet, 
fagot en fluit.

VU Connected

	 •	 Slim eten tuin, 11 april 2013,13:00 -17:00 uur, Gustav Mahlerlaan 
3005.Spreker(s): Ellen Mookhoek (restaurant Bolenius), Jaap Seidell (hoogleraar 
voeding en gezondheid) Samen met: wetenschappers van de VU en VUmc, restaurant 
Bolenius, Dr. L. Alma schoolwerktuin, EMGO+, Amsterdams Natuur & Milieu Educatie 
Centrum (ANMEC) en Stadsdeel Zuid

	 •	 Filosofie op de Zuidas 17 april 2013,16:30-18:00 uur, Symphony's, George 
Gershwinlaan 22-28, Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig 
minister van Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing 
VU)

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525

Excursie -Mossen en Korstmossen- zondag 24 maart, 11.00-12.30 uur

Vertrek vanaf het NME-centrum 'De Waterkant', begin van het Anton Schleperspad. 
Mossen en korstmossen planten zich voort met sporen en hebben geen wortels. 
Korstmossen groeien meestal op boomstammen en stenen en mossen op dood hout. Zij 
leven van de lucht en het regenwater dat zij opvangen. Beide soorten kunnen wij in de 
Oeverlanden treffen. Willem Colenbrander geeft ons een kijkje in deze voor de meeste 
mensen vrijwel onbekende wereld van de bijzondere plantengroepen.

eekbericht 11  13 maart 2013

Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? Oplossingen gevraagd! 
goed bezocht

De hoge opkomst en het onderwerp zorgden voor een geanimeerde discussie. Allerlei 
oplossingen werden besproken op de voors en tegens. Uiteindelijk waren de bewoners 
van mening dat belanghebbende parkeren de beste oplossing zou zijn. Ontmoedig 
autogebruik en stimuleer meer gebruik van OV bij werkers in Zuidas en VU. Een hoger 
straatparkeertarief zou ook helpen.. BPZ heeft beloofd het probleem en mogelijke 
oplossingen aan het stadsdee en de gemeente Amsterdam voor te leggen. De 
portefeuillehouder was op de 7de ook aanwezig en kon dus uit eerste hand vernemen 
waar de overlast speelt, wat bewoners als beste oplossing voorstellen en waarom het 
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nodig is binnen afzienbare tijd het probleem op te pakken. In pdfversie 
Presentatieparkeeroverlast7maart2013 pdf.

Fiets knippen bij Station Zuid deze week gestart

Maandag 11 maart startte Handhaving met het weghalen van verkeerd of te lang 
geparkeerde fietsen en scooters. Heeft uw fiets of scooter een fietshanger of een oranje 
sticker van de gemeente? Zet hem dan op de juiste plek en voorkom dat deze wordt 
weggehaald! Begin februari is aangekondigd dat vanaf maart nieuwe regels gelden voor 
het fietsparkeren rondom Station Amsterdam Zuid. Vanaf begin maart krijgen de fietsen 
en scooters die verkeerd staan geparkeerd een waarschuwing met een fietshanger.

Bomen planten: 20 maart bijeenkomst Gaasterlandstraat (vm ROC)  

De aanleg van de bomentuin in deelgebied Kop Zuidas tussen de A10 en de 
Mirandabuurt is begonnen. Tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 20 maart 
gaan er bomen de grond in. Na een informatieve startbijeenkomst is iedereen van harte 
welkom om daarbij te helpen. De combinatie ‘Zuidas Groeit’ nodigt omwonenden uit 
voor de startbijeenkomst op 20 maart.  Graag voor 18 maart aanmelden via 
info@zuidasgroeit.nl.

Moestuintraining

De data voor  2013 zijn: zaterdagochtend 16 maart, 20 april, 1 juni, 29 juni, 20 juli, 24 
augustus, 21 september en 19 oktober. Vooraf aanmelden bij Ellen Mook.

 

Duurzaamheidsverslag  Zuidas 2012

Op dinsdag 2 april presenteren de Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en Dienst 
Zuidas hun allereerste gezamenlijke Duurzaamheidsverslag van het gebied Zuidas. In 
het rapport staat wat er in het afgelopen jaar is gebeurd op Zuidas rondom de thema's 
energie, mobiliteit, publieke ruimte, gebouwen en community.

Nieuws uit het DB van de Regioraad 7 maart

	 •	 Subsidie: Het dagelijks bestuur stelt vanuit het Fonds Ontspits subsidies 
vast voor projecten met maatregelen ter bestrijding van files. Er is  € 260.000,- 
beschikbaar voor ‘Locatiegerichte maatregelen Zuidas fase 1 en 2’ door ORAM en 
Verkeeradvies.

	 •	 Bezuinigingen ministerie: Het ministerie van Infr en M bezuinigt tot en 
met 2028 6,4 miljard euro op het infrastructuurfonds. Op 13 maart maakte het 
ministerie de maatregelen hiervoor bekend. Voor de Stadsregio Amsterdam raken de 
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bezuinigingen in het bijzonder de BDU (Brede doel Uitkering) compensatie en de 
Amstelveenlijn. Maar voor de Ombouw Amstelveenlijn is de bezuiniging minimaal 
gebleken. De rijksbijdrage komt een jaar later maar mochten er eventuele toekomstige 
meevallers ontstaan, dan zou de vertraging weer ongedaan gemaakt kunnen worden. 
Bovendien betaalt de Stadsregio sowieso al het grootste deel van de kosten, namelijk € 
225 miljoen van de totale € 300 miljoen, en dat bedrag is al gereserveerd. Ook OV-
SAAL en fietsenstallingen bij knooppunten en stations moeten het met minder gaan 
doen. Lees hierover op

Vergadering gemeenteraad 13 maart van 13.00-19.30, raadzaal, Stadhuis

Voordracht van het college van B&W van 5 februari 2013 tot instemmen met de 
wegonttrekking fietspad voor realisatie van de gebiedsontwikkeling conform 
Uitvoeringsbesluit Beethoven (Gemeenteblad afd 1, nr 116). Zie ook de plankaarten 
onder Ruimtelijke Ordening agdpunt 23.

Vergadering raadscommissie BWK 20 maart, 9.00-12.30 uur, Rooszaal, stadhuis

Op de agenda bij onderwerp Ruimtelijke Ordening Tkn 12 en 14 
ontwerpbestemmingsplan Fred. Roeskestraat en besluit hogere waarden geluidhinder. 
De stukken en bijlagen vindt u hier.

Commissie VVL parkeerverordening 2013, 28 maart          

O.a. bespreking parkeerverordening 2013. Tevens komt de evaluatie van de pilot 
bezoekersparkeerplaatsen die in Zuid is uitgevoerd, aan bod. Zie blz 13 onderaan van de 
termijnagenda op

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning bouw en milieu (WABO)

	 •	 Europaplein 2 – 378251, slopen gebouw, kappen 1 boom, milieuneutraal 
veranderen inrichting, oprichten gebouw met kantoorfunctie en bijeenkomstfunctie 
(horeca en evenementen);

	 •	 Fred Roeskestraat 84 – 481473, oprichten tijdelijk schoolgebouw.

Ontwerpbesluiten liggen vanaf donderdag 14 maart 2013 gedurende zes weken ter 
inzage bij: Stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam en 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 
1101 CT Amsterdam. Een zienswijze indienen kan bij college van B&W, p/a de 
directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam.
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Verleende omgevingsvergunningen bouw en milieu:

	 •	 Europaboulevard 19 – 712331, kappen 2 bomen (28-02-2013).

Een bezwaarschrift indienen kan bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid en bij 
B&W van Amsterdam, Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Sloopmelding:

	 •	 De Boelelaan 30 – 749523, gedeeltelijk slopen gebouw (28-02-2013);

	 •	 Zuidelijke Wandelweg 45 – 751815, gedeeltelijk slopen gebouw en 
verwijderen asbesthoudende materialen (01-03-2013).

	 •	 De Boelelaan 1105 – 657009, asbestsanering en uitsloop 13e en 14e 
verdieping van A-vleugel (26-02-2013).

	 •	 De Boelelaan 30 – 749523, gedeeltelijk slopen gebouw, verwijderen 
bovenste etage en zagen vide (12-03-2013).

Lezing ‘De vloek van de Farao’ 15 maart, 14-16 uur, Gustav Mahlerlaan 24

Amsterdam EXPO organiseert een serie lezingen over de legendarische Egyptische farao 
Toetanchamon in het kader van de tentoonstelling Toetanchamon, zijn graf en zijn 
schatten. Tijdens deze tweede lezing zal egyptoloog Huub Pragt u meenemen naar het 
Dal der Koningen van de jaren twintig van de vorige eeuw. Terwijl de ontdekker van het 
graf van Toetanchamon, Howard Carter, zich nauwgezet wijdde aan het documenteren 
en archiveren van de grafschatten, stortte de pers zich op de sensatieverhalen over de 
vele wonderlijke gebeurtenissen die zich leken voor te doen rondom de opening van het 
koningsgraf.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

	 •	 Lunchconcerten, 19 maart, 12:30 uur, Spiegelberg & Belarte, Yasmina 
Spiegelberg, klarinet en Maria Lopez Belarte, piano

	 •	 Theater, 22 maart 19.30 uur Jacobine Geel in gesprek met Marian Boyer 
over haar roman Een geslaagd leven.

VU Connected, Filosofie op de Zuidas 17 april 2013,16:30-18:00 uur, Symphony's, 
George Gershwinlaan 22-28

	 •	 Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van 
Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)
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ekbericht 10  6 maart 2013

7 maart om 19.30 uur Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? 
Oplossingen gevraagd!-
Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan 
ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een 
presentatie door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart 
gebracht en wordt een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en 
geïnteresseerden worden nadrukkelijk gevraagd mee te denken. U bent welkom op 7 
maart van 19.30-21.30 uur, in het Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 
112. 

AT5: BPZ en commissie ruimtelijke ordening WOCB pleiten voor behoud tramhalte 
A.J. Ernststraat. Na ongeveer tweederde van het nieuws komt dit item aan de orde.

Brief over aangepaste voorkeursvariant Amstelveenlijn, tkn op agenda 12 maart cie 
Leefomgeving

Het DB heeft de aangepaste voorkeursvariant met een positief advies aan de commissie 
Leefomgeving voorgelegd die ook positief reageerde. Het stadsdeel koppelt 
voorwaardelijk o.a. het opheffen halte A.J. Ernstraat aan de tramontsluiting van het 
Gelderlandplein. In haar brief zegt het stadsdeel erop te rekenen dat de Stadsregio het 
belang en de noodzaak van dit en de andere punten onderschrijft. Zie agenda 
vergadering van 12 maart cie Leefomgeving ter kennisname stukken F De vergadering 
begint om 20:00-21.45 uur in de Raadzaal, President Kennedylaan 923.

Bouwprojecten rondom A10 in de komende jaren

De komende jaren wordt er veel gebouwd op en nabij de Zuidas in Amsterdam. Op 
termijn zullen hier ongeveer 12.000 mensen wonen en 60.000 mensen werken. Wilt u 
meer weten over wat er gaat gebeuren? Kijk hier. 

Wat komt er op de campus VU?             

Kijk hier voor de plannen en projecten die in uitvoering zijn of gaan.

“Op dit moment wordt het terrein schuin tegenover de ingang van de RAI bouwrijp 
gemaakt. Niet voor een nieuw kantoorgebouw, maar voor bijna driehonderd bomen. Ze 
kunnen daar alvast wennen aan de buurt, want over een jaar of vier worden ze 
overgeplaatst naar andere plekken in Zuidas”. Lees verder in Stadsdeelkrant nr 5.

Quote berichtte: “Rudy Stroink (TCN): ‘Zuidas was de grootste fout van Amsterdam’

http://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/11677
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‘Ik ben Rudy S., projectontwikkelaar.’ Zo begon Rudy Stroink deze donderdag zijn 
lezing voor Amsterdamse ambtenaren. ‘Mijn favoriete project in deze stad is de Zuidas,’ 
aldus de voormalige topman van TCN, ‘dat is de grootste fout van de stad geweest. Je 
bent werkelijk van de pot gepleurd als je in één keer zo’n enorme lap grond vol met 
kantoren zet.’ Stroink vindt dat de overheid veel strenger moet worden en pleit voor 
keiharde kwaliteitseisen aan vastgoed: ‘Ik ben voor een overheid die zegt: bulldozer 
erover.’”

Kenniskwartier Zuid eerste fase ligt ter inzage vanaf 7 maart 2013!

De begeleidende stukken (pdf) uit verschillende jaren kunt u vinden op de website voor 
ruimtelijke plannen.

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam

B&W hebben bij besluit van 26 februari 2013, het ontwerpbestemmingsplan Fred. 
Roeskestraat en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden 
zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.  Schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden ingebracht bij B&W van Amsterdam. Per adres: de 
directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. 
http://www.centrum.amsterdam.nl/@633526/fred-roeskestraat/

Aanvragen omgevingsvergunning bouw en milieu:

	 •	 Terrein Beethovenstraat nabij Beatrixpark – 740695, plaatsen tijdelijk 
gelijkrichterstation (22-02-2013);

	 •	 Gustav Mahlerlaan 10 – 745975, toevoeging brandscheiding rooksluis 
kelder II (25-02-2013);

	 •	 Terrein George Gershwinlaan – 740857, oprichten woongebouw 
(21-02-2013);

	 •	  Strawinskylaan 8 – 740477, verlengen instandhoudingtermijn van 
tijdelijk personeelsverblijf voor onbepaalde tijd (20-02-2013);

Verleende omgevingsvergunningen bouw en milieu:

	 •	 ·De Boelelaan 46 – 714077, kappen van 2 bomen (21-02-2013);

	 •	  Zuidelijke Wandelweg 45 – 701185, plaatsen tijdelijke mast (25-01-2012).

Verleende omgevingsvergunningen bouw, uitgebreide procedure:

	 •	 De Boelelaan 30 – 495679, maken tussenverdieping en extrabouwlaag 
(25-02-2013).

http://http//ftp1.prod.dro.amsterdam.asp4all.nl/DRO/plannen/NL.IMRO.0363.K1203BPGST-/NL.IMRO.0363.K1203BPGST-OW01/tb_NL.IMRO.0363.K1203BPGST-OW01_index.html
http://http//ftp1.prod.dro.amsterdam.asp4all.nl/DRO/plannen/NL.IMRO.0363.K1203BPGST-/NL.IMRO.0363.K1203BPGST-OW01/tb_NL.IMRO.0363.K1203BPGST-OW01_index.html
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Deze besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 maart 
2013 gedurende zes weken ter inzage bij: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
(locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CN Amsterdam.

Sloopmelding:

	 •	 De Boelelaan 1105 – 657009, asbestsanering en uitsloop 13e en 14e 
verdieping van A-vleugel (26-02-2013).

Aanvang sanering: De saneerder mag 5 weken na ontvangst van deze melding 
aanvangen met de sanering, tenzij de melding niet voldoet aan het Besluit Uniforme 
Saneringen.

Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning:

Voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – 
Almere – Lelystad (SAAL) is onderstaand ontwerpbesluit voor het cluster SAAL-031 
door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam: voor het 
realiseren van geluidsschermen langs de spoorbaan aan de zuidzijde, tussen het spoor en 
de Rijksweg A10. De schermen worden geplaatst in de spoorzone tussen NS-km 154.084 
en 152.930. Het ontwerpbesluit ligt van donderdag 7 maart 2013 t/m 17 april 2013 ter 
inzage bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, locatie Amsterdam, 
Herikerbergweg 290, Amsterdam.

Kunstreservebank 12 maart
Eerste muntslag Erik van Lieshout 17.00-19.00 uur, hoofdkantoor KRB, Gustav 
Mahlerlaan 399

Lezing ‘De vloek van de Farao’ 15 maart, 14-16 uur, Gustav Mahlerlaan 24

Amsterdam EXPO organiseert een serie lezingen over de legendarische Egyptische farao 
Toetanchamon in het kader van de tentoonstelling Toetanchamon, zijn graf en zijn 
schatten. Tijdens deze tweede lezing zal egyptoloog Huub Pragt u meenemen naar het 
Dal der Koningen van de jaren twintig van de vorige eeuw. Terwijl de ontdekker van het 
graf van Toetanchamon, Howard Carter, zich nauwgezet wijdde aan het documenteren 
en archiveren van de grafschatten, stortte de pers zich op de sensatieverhalen over de 
vele wonderlijke gebeurtenissen die zich leken voor te doen rondom de opening van het 
koningsgraf.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Theater, 15 maart, 20.00 uur, 'Debussy, Ravel, Baudelaire….et les autres.' Een muzikale 
vertelling door Jaap Stork, piano. M.m.v. Lilian Bakker, voordracht. Theater, 22 maart 
19.30 uur Jacobine Geel in gesprek met Marian Boyer over haar roman Een geslaagd 
leven.

http://www.kunstreservebank.nl/index.php?id=8
http://www.kunstreservebank.nl/index.php?id=8
http://www.amsterdamexpo.nl/lezingen/
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VU Connected, George Gershwinlaan 22-28

Filosofie op de Zuidas 14 maart,16:30 t/m 18:00 uur, Symphony's. Spreker(s): Ad 
Verbrugge (VU-filosoof), Rob Wijnberg en Govert Buijs (politieke filosofie en 
levensbeschouwing VU).

Lees verder over: Dok, Organisatie, Thema-avonden, Verkeer, Voorzieningen, 
Weekberichten.

« Impressie themabijeenkomst Parkeeroverlast rond Zuidas 7 maart 2013

Themabijeenkomst Parkeeroverlast VU, VUmc, Zuidas? Oplossingen gevraagd! 7 maart 
2013 »

weekbericht 8 & 9

27 februari 2013

7 maart om 19.30 uur Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? 
Oplossingen gevraagd!-

Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan 
ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een 
presentatie door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart 
gebracht en wordt een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en 
geïnteresseerden worden nadrukkelijk gevraagd mee te denken. U bent welkom op 7 
maart van 19.30-21.30 uur, in het Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 
112. 

Noord/Zuidlijn doortrekken naar Schiphol! steeds vaker te horen

Artikel op AT5:” In de Telegraaf laat de voorzitter van VNO-NCW in de regio 
Amsterdam, Marry de Gaay Fortman, weten dat doortrekken internationale bedrijven 
lokt. Ze volgt hiermee Schiphol-directeur Jos Nijhuis, die al langer pleit voor het 
verlengen van de metrolijn. Nijhuis hoopt op een bovengrondse variant, zodat er geen 
nieuwe en kostbare tunnels hoeven worden aangelegd.”

Analyse fietsoversteek Beethovenstraat – Prinses Irenestraat door Goudappel/Coffeng

Verkeerskundig onderzoek vervaardigt in opdracht van dienst Zuidas waarin 
opgenomen een analyse en oplossingsrichtingen voor het veiliger maken van de 
oversteek. (pag. 13)

Uit: Nieuws van B&W 27 februari

	 •	 Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerp van 
het bestemmingsplan Fred Roeskestraat. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 
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woningen en voorzieningen voor onderwijs en gezondheidszorg mogelijk. Het gebied 
wordt begrensd door het Zuideramstelkanaal, de begraafplaats Buitenveldert, het talud 
van de ringweg A10, de op- en afrit van de S108 en de Amstelveenseweg.

	 •	 Het college heeft ook ingestemd met het ter visie leggen van het besluit om 
hogere grenswaarden dan de voorkeurgrenswaarden voor geluidhinder toe te staan. Uit 
onderzoek blijkt dat op deze plek de voorkeursgrenswaarden van de Wet Geluidhinder 
worden overschreden door het lawaai van de ringweg A10, de Amstelveenseweg en het 
nabijgelegen spoor. De wet biedt de mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen als 
blijkt dat overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet door geluidbeperkende 
maatregelen kan worden tegen gegaan.

	 •	  Het college heeft ingestemd met de rapportage van de Zuidas over het 
tweede halfjaar van 2012.

De gemeenteraad heeft ook een aantal bestemmingsplannen voor de Zuidas vastgesteld 
en stappen gezet om te komen tot verdere woningbouw in het centrumgebied van Zuidas 
(deelgebied Gershwin). Behandeling in de commissie is op 20 maart 2013.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36    Theater, 15 maart, 20.00 uur, 'Debussy, Ravel, 
Baudelaire….et les autres.' Een muzikale vertelling door Jaap Stork, piano. M.m.v. 
Lilian Bakker, voordracht. 

Theater, 22 maart 19.30 Jacobine Geel in gesprek met Marian Boyer over haar roman 
Een geslaagd leven.

VU Connected     Een goed gesprek over levensverhalen, 28 februari,17:00-18:00 uur, 
VU Boekhandel, De Boelelaan 1105. Sprekers: Kristien Hemmerechts en Jan Siebelink, 
gespreksleiding: Jacob Bouwman. Filosofie op de Zuidas 14 maart,16:30 t/m 18:00 uur, 
Symphony's, George Gershwinlaan 22-28. Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Rob 
Wijnberg en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU).

Lees verder over: Noordzone, OV, Verkeer, Weekberichten.

« Verslag rondetafelsessies Masterplan station Zuid

Impressie themabijeenkomst Parkeeroverlast rond Zuidas 7 maart 2013 

weekbericht 7

13 februari 2013
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7 maart om 19.30 uur Themabijeenkomst Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? 
Oplossingen gevraagd!

Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan 
ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een presentatie 
door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart gebracht en wordt een 
aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en geïnteresseerden worden 
nadrukkelijk gevraagd mee te denken. U bent welkom op 7 maart van 19.30-21.30 uur, in het 
Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J.Ernststraat 112.

De Zuidascolumn van februari gaat over de onlangs gehouden peilingen voor een nieuw 
Masterplan ZuidasDok. Bijna 700 mensen hebben meegedacht over hoe het er uit moet gaan 
zien. ‘We hebben een duidelijk beeld gekregen van de wensen en ideeën van de bewoners,' 
voegt Ivo Visser toe. ‘Zij willen bijvoorbeeld graag dat de omgeving van het station levendig 
en gezellig is. Dit kan consequenties hebben voor bijvoorbeeld de locatie van het busstation. 
Als trein- en busstation vlak naast elkaar liggen, dan is er weinig plek voor winkels en 
terrasjes': aldus dienst Zuidas in haar nieuwsbrief.

Start bouw Lex van Deldenbrug

Dienst Zuidas berichtte dat op 12 februari de bouw van de Lex van Deldenbrug is gestart. De 
Lex van Deldenbrug is de brug over de De Boelegracht en vormt een belangrijke verbinding 
tussen Zuidas en Buitenveldert, met in het bijzonder het Gelderlandplein. Met de komst van 
de Lex van Deldenburg is de inrichting van het Gershwinplein gereed. Dura Vermeer bouwt 
de brug en hij is naar verwachting in oktober 2013 klaar.

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam  

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kenniskwartier Zuid, eerste fase’, en ontwerpbesluit tot 
vaststelling van hogere grenswaarden

VU Connected, De Boelelaan 1105

	 •	 Een goed gesprek over levensverhalen, 28 februari,17:00-18:00 uur, VU 
Boekhandel, De Boelelaan 1105. Sprekers: Kristien Hemmerechts en Jan Siebelink, 
gespreksleiding: Jacob Bouwman.

	 •	 Verborgen talentenmarkt, 27 februari 2013 14:00 -18:00 uur, WTC, 
Strawinskylaan 1. Spreker: Wouter Bos (voormalig minister van Financiën). Georganiseerd 
samen met WTC Amsterdam Businessclub, ABN AMRO, KPMG, New Urban Collective en 
TANS.

Beatrixpark 75 jaar, wandeling17 februari 2013, 14:00-15:30, IVN Amsterdam, 020-6644506, 
park-ingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heyermansweg,

Lees verder over: Beatrixpark, Verkeer, Voorzieningen, Weekberichten.
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weekbericht 6      6 februari 2013

7 maart om 19.30 uur Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? 
Oplossingen gevraagd!-

Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan 
ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een presentatie 
door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart gebracht en wordt een 
aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en geïnteresseerden worden 
nadrukkelijk gevraagd mee te denken. U bent welkom op 7 maart van 19.30-21.30 uur, in het 
Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J.Ernststraat 112.

Nieuws uit B&W 6 februari: Ruimtelijke Ordening

Het college stelt voor aan de gemeenteraad om een fietspad op de Zuidas op te heffen 
vanwege de bouw van kantoorgebouwen en het aanleggen van een nieuw stuk park. Er komt 
een alternatieve fietsroute door de Prinses Irenestraat en de veiligheid van de kruising met de 
Beethovenstraat wordt verbeterd. Daarnaast is de gemeente van plan om grenzend aan de 
nieuwe kantoorgebouwen een stuk park aan te leggen. Het ontwerp daarvoor is in overleg met 
de buurt tot stad gekomen. Onderdelen van het nieuwe stuk park zijn een waterplas, een 
ligweide en een nieuwe speelplek. Behandeling in de commissie BWK op 27 februari en in de 
gemeenteraad op 13 maart 2013.

Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerp van het 
bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase. Het bestemmingsplan gaat over een deel 
van de huidige campus van de Vrije Universiteit en maakt nieuwbouw van 
studentenwoningen en universitair onderwijs mogelijk. Tijdens een periode van zes weken 
bestaat de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Het college heeft ook ingestemd met het ter visie leggen van het besluit om hogere 
grenswaarden dan de voorkeurgrenswaarden voor geluidhinder voor dit bestemmingsplan toe 
te staan. Uit onderzoek blijkt dat op deze plek de voorkeursgrenswaarden van de Wet 
Geluidhinder worden overschreden door het lawaai van het spoor en de ringweg A10. De wet 
biedt de mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen als blijkt dat overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarden niet door geluidbeperkende maatregelen kan worden tegengegaan.

Nieuws uit het DB Regioraad Amsterdam van 31 januari 2013

Subsidie voor Beter Benutten projecten

Het dagelijks bestuur stelt de gereserveerde rijksbijdrage beschikbaar aan de gemeente 
Amsterdam voor verschillende Beter Benutten projecten en mandateert de portefeuillehouder 
om dit besluit verder af te handelen. Het gaat om o.a. het project:  € 180.672,-, voor ‘Minder 
hinder tijdens wegwerkzaamheden Zuid-as en Zuidoost’.

http://www.stadsregioamsterdam.nl/bestuurlijke/@5172/nieuws-db-31-januari/
http://www.stadsregioamsterdam.nl/bestuurlijke/@5172/nieuws-db-31-januari/


Ombouw Amstelveenlijn

Het dagelijks bestuur legt de voorkeursvariant voor de ombouw van de Amstelveenlijn ter 
vaststelling voor aan de Regioraad van 12 maart a.s. Tijdens de voorsessie van de Regioraad 
geeft de portefeuillehouder OV een mondelinge toelichting over de advisering van de raden 
van Amsterdam, Amstelveen en stadsdeel Zuid.

Nieuw lid Reizigers Advies Raad- Het dagelijks bestuur benoemt de heer R. Ambags als 
nieuw plaatsvervangend lid voor de Reizigers Advies Raad namens de Fietsersbond. Hij volgt 
de heer G. de With op.

Uitkomst digitale peiling over station Zuid in de toekomst van dienst Zuidas

Conclusie is onder meer dat respondenten van de enquête zijn op te delen in twee groepen. De 
eerste groep wordt gevormd door professionals en reizigers. Op alle stellingen geven zij 
ongeveer het zelfde antwoord. De andere groep wordt gevormd door de bewoners. Op een 
aantal onderwerpen verschillen zij sterk van mening met de groep professionals/reizigers.

Op de vraag of bij het nieuwe station Zuid functionaliteit of sfeer centraal moet staan, zijn alle 
groepen het echter eens. Een station moet niet alleen functioneel zijn, maar is ook een 
beeldbepalend gebouw voor de Zuidas. De respondenten zijn van mening dat sfeer en 
uitstraling functie niet in de weg hoeven te staan. Dit beeld komt ook naar voren in de open 
antwoorden, waarin de respondenten aangeven dat het station in de toekomst meer moet 
aansluiten bij de ‘allure’ van de Zuidas”…..lees hier het rapport.

Op 23 februari, 17.00 uur, in de St Nicolaaskapel, Pr. Irenestraat 19, Onbewoond Geheugen 
van Danielle van Vree & Nachtaarde van Anno Dijkstra.

Inbo Architectenbureau in het oude ROC gebouw 

Dienst Zuidas berichtte dat: met ingang van 4 februari 2013 architectenbureau Inbo in het 
voormalige ROC gebouw aan de Gaasterlandstraat in de Kop Zuida is gevestigd. Inbo koos 
voor deze plek, omdat het bureau zich richt op stedelijke herstructurering en tweedehands 
gebouwen. Het gebouw ontworpen door architect Dick van der Klei en dateert uit 1974.

Voor de overige m2 in het oude schoolgebouw is Dienst Zuidas bezig met de realisatie van 
een broedplaats. Naar verwachting kan de broedplaats in het voorjaar van 2013 van start. 
Naast Inbo en de broedplaats zal er ook ruimte komen voor tijdelijke Zuidas initiatieven, 
startups en horeca.

Tunnelbouw ZuidasDok start in 2016

De tunnels van de nieuwe A10 op de Zuidas in Amsterdam worden vanaf 2016/2017 naast de 
huidige A10 gebouwd. Onderdelen van ZuidasDok worden telkens in uitvoering genomen en 
opgeleverd, totdat de gehele operatie tegen 2025/2027 achter de rug is.

http://www.zuidasdok.nl/sites/default/files/Rapportage%20online%20peiling%20Zuidas_0.pdf
http://www.zuidasdok.nl/sites/default/files/Rapportage%20online%20peiling%20Zuidas_0.pdf
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ODNZKG (vm DMB) verhuist naar Zuidoost per 4 maart 2013

De Amsterdamse vestiging van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (voormalig 
DMB) verhuist op 1 maart van de Cruquiusweg 5 naar  Zuidoost. In verband met de 
verhuizing is het kantoor op 1 maart gesloten. Vanaf 4 maart zijn de medewerkers te bereiken 
op Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam, 020 254 3600, Postbus 922, 1000AX 
Amsterdam.

Bouwverkeer omgeving Europaboulevard & werkzaamheden station Rai

De komende tijd zal er veel bouwverkeer in de omgeving Europaboulevard – Amstel rijden. 
Voor het nieuwe baandeel zijn namelijk grote hoeveelheden zand nodig. De bouwroute loopt 
langs het Ittmanpad, Rozenoordpad richting de Gelrestraat. Meer informatie over de 
verkeersmaatregelen en de periode vindt u in de bewonersbrief en op de website van dienst 
Zuidas.

Station RAI krijgt een ruimere stationshal, er komen twee sporen bij en een extra perron. In 
februari en maart wordt een deel van de oude hal gesloopt. De AH to go gaat weg, hier komt 
een Kiosk voor terug. De spooraannemer plaatst eerst een tijdelijke wand in de hal om 
reizigers af te schermen van het werk. Daarna komt er voor drie jaar een wand met dezelfde 
functie waarop te zien is hoe het station wordt als het klaar is. Hierachter bouwt de aannemer 
aan de nieuwe stationshal. In de periode van de sloop is één van de entrees van het station 
afgesloten. Reizigers kunnen dan alleen gebruik maken van de ingang aan de 
Amstelparkzijde.

Het spoorviaduct bij de Rozenoordburg over de Amstel wordt met twee sporen verbreed. Aan 
de west- en de oostkant van de Amstel worden extra pijlers in de Amstel geplaatst. Tijdens dit 
werk is de doorvaart tijdelijk en gedeeltelijk gestremd. De scheepvaart en de pleziervaart 
kunnen dan gebruik maken van de onderdoorgang aan de west- of de oostkant. Tijdens de 
werkzaamheden is de doorvaartbreedte 25 meter en geldt een snelheidsbeperking van 6 km 
per uur. nieuwsbrief 005 februari 2013 OVSAAL ProRail

Bekendmakingen & Kennisgevingen

Gemeente Amsterdam

Aangevragen evenementenvergunningen

Vanaf 1 februari zijn omgevingsbesluiten (en omgevingsontwerpbesluiten) alleen nog in te 
zien op afspraak. Zij liggen dan niet meer ter inzage bij de informatiebalies. U kunt een 
verzoek indienen via e-mail vergunningen@zuid.amsterdam.nl, of u kunt bellen met 14 020. 
U kunt dan een afspraak laten maken op maandag, dinsdag of woensdag: tussen 8.30 en 12.00 
uur, of: tussen 14.00 en 16.00 uur. De afspraak vindt altijd plaats op het stadsdeelkantoor 
Tripolis aan het Burgerweeshuispad 301.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
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VU Connected, De Boelelaan 1105

Filosofie op de Zuidas, 13 februari 2013, 16:30-8:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 
22-28. Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Kees de Kort (Commentator BNR) en Govert 
Buijs, politieke filosofie en levensbeschouwing VU. “De verantwoordelijke autoriteiten 
hebben het publiek in de steek gelaten”, aldus Kees de Kort. In Filosofie op de Zuidas spreekt 
VU-filosoof Ad Verbrugge met de commentator van BNR over de kredietcrisis.

weekbericht 5  30 januari 2013

Uit: nieuwsberichten van B&W 30 januari

Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met een krediet aan de Stadsregio 
Amsterdam voor het reguliere onderhoud aan de infrastructuur van de metro. Behandeling in 
de commissie is op 7 februari en in de gemeenteraad op 13 februari 2013. Het college stelt 
voor aan de raad om in te stemmen met een voorkeursvariant voor het ombouwen van de 
Amstelveenlijn. De variant behelst een hoogwaardige tramverbinding met lange trams tussen 
Westwijk en Station Zuid en gewone trams tussen Binnenhof en het Centraal Station. Doordat 
de haltes Spinnerij, Gondel, Marne, Amstelveen Centrum en A.J. Ernststraat verdwijnen, zal 
de hoogwaardige tram sneller zijn dan de huidige lijn 51. De Stadsregio Amsterdam 
onderzoekt nog of het haalbaar is deze lijn door te trekken richting Uithoorn en Aalsmeer. 
Tramlijn 5 blijft dus bestaan. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel 
insprekers om vanuit Amstelveen een directe verbinding met het Centraal Station te houden. 
Wel worden de relatief weinig gebruikte haltes Apollolaan en Stadionweg opgeheven. Er blijft 
een metro rijden tussen Station Zuid en het Amstelstation. Behandeling in de commissie is op 
7 februari en in de gemeenteraad op 13 februari 2013.

Voorbereiding aanbesteding ZuidasDok

De dienst Rijkswaterstaat en de dienst Infrastructuur houden in februari een marktconsultatie 
met als doel marktpartijen over het project ZuidasDok te informeren en consulteren.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

	 •	 Lunchconcert, 5 februari, 12:30 uur, Victor Mattsson, piano, speelt werken van 
Ravel, Mozart en Liszt.

VU Connected, De Boelelaan 1105

Filosofie op de Zuidas, 13 februari, 16:30-8:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 22-28. 
Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Kees de Kort (Commentator BNR) en Govert Buijs, 
politieke filosofie en levensbeschouwing VU. “De verantwoordelijke autoriteiten hebben het 
publiek in de steek gelaten”, aldus Kees de Kort. In Filosofie op de Zuidas spreekt VU-
filosoof Ad Verbrugge met de commentator van BNR over de kredietcrisis.
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Start bouw onderzoeksgebouw VUmc

Het Parool berichtte:’Het gebouw komt op de VU-campus aan de Zuidas aan de Boelelaan 
naast het ACTA. En biedt ruimte voor laboratoria, onderwijs en kantoren. De VU, VUmc, de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) gaan er 
intensief samenwerken, zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek. In het nieuwe 
gebouw, genaamd 'Human Health en Life Sciences (H2LS)', proberen de betrokken partijen 
belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid het hoofd te bieden. 
Het gebouw is ontworpen door EGM Architecten.

Rondom Ombouw Amstelveenlijn

* Recent vond een informatieavond plaats over de laatste stand van zaken. Duidelijk werd dat 
sommige haltes definitief gaan verdwijnen niet alle bewoners zijn daar blij mee. Daarbij komt 
dat het tracé en de halets/stations in het gebied Zuidas nog in ontwikkeling is. In maart wordt 
definitieve bestuurlijke besluitvorming verwacht.

* Het Parool publiceerde 22 januari een artikel waarin zij alvast vooruitliep op wat reizigers te 
wachten staat.:”Reizigers tussen Zuid en Amstelveen zullen de komende jaren te maken 
krijgen met aanzienlijke vertraging en hinder. Tijdens de renovatie van metrolijn 51 en 
tramlijn 5 zullen die reizigers ten minste twee jaar de bus moeten nemen. Wanneer de metro's 
en trams niet meer zullen rijden, is nog niet duidelijk. Het werk aan het traject kan in 2014 of 
2015 beginnen en zal dan ongeveer drieënhalf jaar duren. Gedurende die periode zullen de 
lijnen 51 en 5 tenminste twee jaar niet door Amstelveen en Buitenveldert rijden, schrijft de 
Amstelveense wethouder Jan-Willem Groot in een brief aan zijn gemeenteraad. Lees hier 
verder. 

Plan van aanpak fietsparkeren door stadsdeel Zuid

Wat de Zuidas betreft: “In plan staat wat er zoal is uitgevoerd en wat nog op stapel staat. met 
name op de Zuidas, rondom de stations Zuid en Rai zijn recentelijk de volgende maatregelen 
uitgevoerd: extra rekken (140 plekken) op de Parnassusweg; tegenover Waga Mama is een 
parkeervak (37 plekken) gemaakt alleen voor scooters; aan de Zuidkant van het station is 
capaciteit uitgebreid van grofweg 700 naar 1400 plekken.

Uit tellingen bleek dat er momenteel voldoende fietsparkeervoorzieningen zijn. Toch worden 
fietsen nog regelmatig hinderlijk geparkeerd, voor de winkels of het stationsingang. Dienst 
Zuidas heeft daarom de wens uitgesproken om een parkeerverbod buiten de voorzieningen in 
te stellen in samenhang met een parkeerduurbeperking.

In het gebied rond station Zuid wordt de ondertunneling van de A10 voorbereid en wordt 
station Zuid uitgebreid. Dit heeft groot effect op de parkeervoorzieningen. Zo zullen de 
voorzieningen aan het Matthijs Vermeulenpad verdwijnen. Er wordt nu door de Dienst Zuidas 
een ondergrondse fietsenstalling onderzocht op of rond het Mahlerplein. Deze moet 
gerealiseerd zijn voordat andere voorzieningen kunnen worden opgeheven.

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3381167/2013/01/22/Start-van-bouw-nieuw-universiteitsgebouw-Zuidas.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS
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http://stadsdeelzuid.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31304584.html
http://stadsdeelzuid.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31304584.html


De uitslag van de enquête leest u in deze pdf.def_rapport_12252 sept 2012 
Bewonersonderzoek fietsparkeren

St Nicolaasklooster, Onbewoond Geheugen, een documentair performance project  op 16, 17, 
23 & 24 februari 2013

Maakster Danielle van Vree verzamelt herinneringen, verhalen, beelden en gebeurtenissen 
door onderzoek en interviews met voormalige gebruikers van de gebouwen die de basis 
vormen voor het scenario van deze performance. Door middel van geluid, beeld, tekst en 
beweging wordt de ervaringsgeschiedenis van de gebouwen in de lege zalen geprojecteerd en 
door zes performers en het publiek opnieuw geconstrueerd als een levend deel van het 
collectieve geheugen. In dit ervaringstheater bewegen we ons oor de gebouwen als tussen 
fictie en werkelijkheid, tussen verleden en heden.

\
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Wordt 2013 ook voor Zuidas een feestjaar?
“ Voor Amsterdam wordt 2013 een feestelijk jaar: het Rijkmuseum gaat na vele jaren 
renovatie eindelijk weer open op 13 april, het Concertgebouw en het  gelijknamige orkest 
bestaan 125 jaar, het van Gogh museum is dan weer gerestaureerd. Artis bestaat 175 jaar, de 
Hortus Botanicus 325 jaar, en de grachten liefst 400 jaar. “ Lees het hele artikel in de 
Wijkkrant of op onze website.

 Info-avond Amstelveenlijn

Maandag 14 januari 2013 inloop vanaf 18.30 uur, start 19.00 uur, einde 21.00 uur, 
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (Theaterzaal), A.J. Ernststraat 112.

Commissie Leefomgeving stadsdeel Zuid, 15 januari

Amstelveenlijn, keuze voorkeursvariant van 20.00- 23.00 uur, raadzaal, President 
Kennedylaan 923.

ekendmakingen & Kennisgevingen

Stadsdeel Zuid    Vanaf 2013 gaat Stadsdeel Zuid blauwe parkeerzones instellen in 
Buitenveldert. Daarom verdwijnen de parkeerautomaten met een € 0,10-tarief. De 
blauwe zones komen rond het Gelderlandplein, langs de A.J. Ernststraat, bij Groot 
Essenburg en langs de Amstelveenseweg vlakbij de kruising met de Nieuwe Kalfjeslaan. 
De blauwe zones gelden van maandag tot en met vrijdag, van 9.00-19.00 uur, met een 
maximale parkeertijd van 1 uur. Alleen in de blauwe zone bij het Gelderlandplein mag 
je langer parkeren: maximaal 1,5 uur.

http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2013/01/def_rapport_12252-sept-2012-Bewonersonderzoek-fietsparkeren.pdf
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2013/01/def_rapport_12252-sept-2012-Bewonersonderzoek-fietsparkeren.pdf
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2013/01/def_rapport_12252-sept-2012-Bewonersonderzoek-fietsparkeren.pdf
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2013/01/def_rapport_12252-sept-2012-Bewonersonderzoek-fietsparkeren.pdf
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=6101
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=6101
http://www.amstelveenlijn.nl/actueel/nieuws/118/informatieavonden-in-januari-2013
http://www.amstelveenlijn.nl/actueel/nieuws/118/informatieavonden-in-januari-2013
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=2393
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=2393
http://www.zuid.amsterdam.nl/@619851/blauwe-zones/?utm_source=amsterdammail&utm_medium=e-mail&utm_term=20121227&utm_content=link_ID0AU0Z&utm_campaign=Amsterdam.nl%20nieuwsbrief
http://www.zuid.amsterdam.nl/@619851/blauwe-zones/?utm_source=amsterdammail&utm_medium=e-mail&utm_term=20121227&utm_content=link_ID0AU0Z&utm_campaign=Amsterdam.nl%20nieuwsbrief


Nieuws uit B&W van 9 januari: Het college heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het 
project ZuidasDok tot en met 2015. In dit project werken het Rijk en de regio samen om 
huidige en toekomstige knelpunten op de Zuidas op te lossen. Een deel van de ringweg A10 
zal ondergronds worden gebracht, station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid, het stedelijke en 
regionale openbaar vervoer wordt aangepast en de openbare ruimte wordt verbeterd. 
Behandeling in de commissie is op 30 januari en in de gemeenteraad op 13 februari 2013.

Het college heeft ingestemd met het aanwijzen van de directeur van de Dienst Zuidas als het 
Amsterdamse lid van het Opdrachtgeversoverleg voor het project ZuidasDok. In het overleg 
zitten ook vertegenwoordigers van het Rijk, Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-
Holland. De deelnemers van het overleg zullen het project aansturen.

Tegen dit besluit staat bezwaar open. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij deze beschikking binnen zes weken na verzenddatum (achter de 
beschikking is deze tussen haakjes vermeld) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders of in voorkomend geval bij de gemeenteraad van Amsterdam, Postbus 202, 1000 
AE Amsterdam.

VU Connected, Duurzaamheid, 29 januari 2013, 20:00 - 22:00 uur, De Boelelaan 1105

Spreker: Nico van Straalen (hoogleraar Dierecologie VU)

Hoe kan de mens aan de ene kant niet veel meer zijn dan een naakte aap en aan de andere kant 
zo’n fantastische rijkdom aan culturele uitingen vertonen? "Het antwoord moet gezocht 
worden in de structuur van de hersenen en het ontstaan van een ''innerlijke wereld", waarbij 
begrippen als empathie en sterke wederkerigheid centraal staan", aldus Nico van Straalen.

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

Thema avond BPZ   16 februari 2012  Leegstaand kantoor inspireert studenten 
architectuur
Tracy Metz en Cisca Griffioen deden al verslag van de ideeën die jonge architecten van de 
Academie van Bouwkunst presenteerden in het gebouw Winterthur. De studenten kregen de 
opdracht om het leegstaande kantoor aan de Prinses Irenestraat, een betekenisvol element te 
laten worden in en voor de buurt. Voor een week veranderde Winterthur in een ware 
broedplaats van creatievelingen want het souterrain werd in gebruik genomen als atelier, 
kantine, en tentoonstellingsruimte. En geregeld trokken ze de buurt in. Het experimentele 
onderzoek naar hergebruik van gebouwen waarbij de sociale context uitgangspunt kan zijn, 
leverde verrassende ideeën op.
Bruno Doedens, gastdocent aan de academie voor Bouwkunst en studenten laten deze avond 
zien tot welke ideeën Winterthur inspireerde: markt annex restaurant, een golfbaan of 
stilteruimte en meer. In de resultaten is het antwoord op de vraag terug te vinden: hoe kan een 
gebouw voor de buurt weer tot leven gebracht worden. Na de presentaties is er gelegenheid 
voor discussie. U bent welkom om 19.30 uur, in MFC Het Binnenhof A.J. Ernststraat 112 
(ingang aan het schoolplein).

http://www.vuconnected.nl/programma/evolutie-en-cultuur
http://www.vuconnected.nl/programma/evolutie-en-cultuur
http://www.ahk.nl/bouwkunst/actueel/nieuws/nieuwsdetail/titel/leeg-kantoor-wordt-golfbaan-markt-en-casino/
http://www.ahk.nl/bouwkunst/actueel/nieuws/nieuwsdetail/titel/leeg-kantoor-wordt-golfbaan-markt-en-casino/


Zuidas Groener
Op de thema avond van vorige week, 26 januari, Zuidas Groener is een aantal 
uitvoeringsplannen voor groen toegelicht. Wat kunt u in de lente verwachten?
•    drijvende broedeilandjes voor watervogels in de waterham bij de Fred Roeskestraat,
•    bloemrijke graslanden op verschillende plekken in de berm bij de Beethovenstraat,
•    bestaande boombakken bij het Gershwingebouw komen als mobiel parkje eerst langs de 
Leo Smitstraat en gaan later naar terrein van het SNLyceum,
•    voor de gevel van het sportcentrum aan de Boelelaan worden wingerds geplant zodat een 
groene gevel ontstaat die in de herfst prachtig verkleurt: en een kunstenaar zal de bovenzijde 
van de gevel een ander aanzien geven,
•    er worden extra bijenkasten neergezet die door een imker worden beheerd,
•    het talud bij het viaduct Parnasusweg krijgt bloeiende vaste planten,
•    er start een onderzoek naar de mogelijkheden om Zuidas boomkwekerij aan te leggen. Het 
idee is om in de toekomst bomen van formaat te planten tussen de nieuwe gebouwen.
Kortom, een flink aantal ideeën dat tijdens de fietstocht in 2011 is ontstaan, gaat in uitvoering.

Bestemmingsplan Gershwin vastgesteld
Dienst Zuid meldt dat op woensdag 25 januari de gemeenteraad het bestemmingsplan 
Gershwin heeft vastgesteld. In het bestemmingsplan is de bestaande situatie van Amsterdam 
Symphony en de woongebouwen Miles en Django bestemd.
Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in de ontwikkelingsmogelijkheid van nog 14 
gebouwen, waarvan de meeste woongebouwen. In totaal worden nog circa 1000 woningen in 
dit deelproject gerealiseerd.
De plinten (gebouwlagen op de begane grond) van de gebouwen van Gershwin aan de 
Mahlerlaan, de Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat zijn bestemd voor commerciële en 
niet-commerciële voorzieningen.

Route hoofdnet fiets Beethovenbuurt, bespreking   6 februari  19.15-21.30 uur in de 
Thomaskerk
De dienst Zuidas geeft een toelichting op de mogelijke routes. Het programma is als volgt:
19.15 -19.30 uur: Welkom en ontvangst met koffie en thee
19.30 -19.35 uur: Inleiding (Mw. Driessen, dienst Zuidas)
19.35 -20.00 uur: Toelichting mogelijke routes (Dhr. Muller/Dhr. Van Lit, dienst
Ruimtelijke Ordening)
20.00 -20.45 uur: Beoordeling routes door aanwezigen middels criteria (Mw.
Dnessen, dienst Zuidas)
20.45-21.00 uur: Pauze
21.00 -21.30 uur: Formuleren voorkeursvariant / Toelichting vervolg
Van deze avond wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt samen met het advies van
dienst Zuidas en dienst I W aan de wethouder voorgelegd. Uiteindelijk besluit de
gemeenteraad over de definitieve route hoofdnet fiets door Beethoven.
Graag vooraf aanmelden bij Mw. S. Bouwman, bij voorkeur via mail sbn@zuidas.nl of 
telefonisch
op 06 2220 5221.

Bekendmakingen
Genomen besluiten voor Zuidas die zijn voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

mailto:sbn@zuidas.nl
mailto:sbn@zuidas.nl


Omgevingsvergunning: (wegaanpassing Amstelveenseweg ter hoogte van gebouw Westflank 
VUmc)
Bij besluit van 20 januari 2012 is onder nr. 164460/6516 een omgevingsvergunning verleend 
voor de wegaanpassing van de Amstelveenseweg ter hoogte van gebouw Westflank van VU 
medisch centrum. Deze vergunning ligt vanaf 26 januari 2012 voor de duur van zes weken ter 
inzage. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp van het besluit zoals dat eerder 
ter inzage heeft gelegen. Deze wijziging heeft plaatsgevonden om tegemoet te komen aan 
zienswijzen die over het ontwerpbesluit zijn ingediend.
Aanvraag omgevingsvergunning
Prinses Irenestraat 31 t/m 33 - 305189, slopen binnenwanden en elementen (17-01-2012).
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Voor deze aanvragen geldt dat (in dit stadium) geen zienswijzen kunnen worden ingediend.

Aanvraag evementenvergunning: Zuidplein, 1077 XV: voor het houden van een evenement 
"Zomerfeest 2012" op 29 juni 2012 tot en met 30 juni 2012 van 17.00 uur tot 01.00 uur.
De bovengenoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 30 januari 2012 
gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen 
schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks 
Bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
Verleende vergunningen stadsdeel Zuid: Arent Janszoon Ernststraat 599, 1082 LD: voor het 
werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 2 februari 2012 tot 30 maart 2012, 
verzonden d.d. 26 januari 2012. Dossiernummer 43-370085;
Van Nijenrodeweg 469, 1082 HM: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 6 februari 2012 tot en met 10 november 2012, verzonden d.d. 25 januari 2012. 
Dossiernummer 43-359004.
De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 30 januari 2012 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken 
na verzending een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, 
postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Oplevering Boelesloot Zuidas
In december is het stuk van De Boelesloot liggend bij BL46, het voormalig universitair 
sportcentrum, opgeleverd. De oplevering van dit stuk is een belangrijke stap. Er ligt nu een 
doorgaande waterverbinding van de Buitenveldertselaan naar de Europaboulevard.
De Boelesloot neemt de afwaterings-, bergings- en grondwaterregulerende functies van de 
Spoorslagsloot over. De Spoorslagsloot wordt gedempt om de toekomstige uitgifte van kavels 
en de aanleg van het Dokop de Zuidas mogelijk te maken.
Ingenieursbureau Amsterdam heeft De Boelesloot technisch uitgewerkt en hiervoor het bestek 
geschreven. Vervolgens is directie gevoerd en toezicht gehouden op het uitgraven van de 
sloot, het inrichten van het maaiveld en het verleggen van kabels en leidingen. De kabels en 
leidingen zijn verlegd voor de aanleg van een duiker ter hoogte van BL46. Deze duiker 
verbindt De Boelesloot vanuit deelgebied Vivaldi, via Ravel met de De Boelegracht in 
Gershwin.
De sloot is nu 6 tot 8 meter breed. Als de gebiedsontwikkeling start, wordt de sloot een gracht 
van 20 meter breed. Dit verbreden gebeurt gefaseerd en is op al ontwikkelde gebieden 
uitgevoerd.

http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bouw-woningtoezicht/bwt-2012/kopie-genomen-4/?&IdxPagIdt=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bouw-woningtoezicht/bwt-2012/kopie-genomen-4/?&IdxPagIdt=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bouw-woningtoezicht/bwt-2012/kopie-ontvangen-8/?&IdxPagIdt=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bouw-woningtoezicht/bwt-2012/kopie-ontvangen-8/?&IdxPagIdt=421764
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/
http://www.amsterdam.nl/iba/@502032/pagina/
http://www.amsterdam.nl/iba/@502032/pagina/


Akkoord Zuidas in zicht, kopte Het Parool
Het Amsterdamse stadsbestuur en het kabinet zijn in vergevorderde onderhandelingen over 
het ondergronds brengen van de A10 bij de Zuidas.
Volgens ingewijden is een akkoord over de financiering op korte termijn binnen handbereik. 
Dat is opmerkelijk, gezien de honderden miljoenen die ermee zijn gemoeid en de 
bezuinigingsopgave van het kabinet. Het regeerakkoord onderstreept wel het belang van de 
Zuidas voor de economie.
Vorige maand werd een beslissend overleg met minister Melanie Schultz (Infrastructuur) en 
de wethouders Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening) en Eric Wiebes (Verkeer) 
uitgesteld, omdat geen zicht was op overeenstemming. Daarna gingen de onderhandelingen 
op ambtelijk niveau door. Van een eerder tekort van vierhonderd miljoen euro resteerde toen 
honderd miljoen. Vanmorgen was er nog geen akkoord, maar voor donderdag staat een 
vergadering gepland van de betrokken bestuurders.
De meeste kosten zitten in het ondergronds brengen van de snelweg over een lengte van 1200 
meter. Dit creëert ruimte voor kantoren, winkels en parkeergarages. Mede door de betere 
luchtkwaliteit kunnen langs de randen maximaal tienduizend woningen komen.
Station Zuid/WTC schuift iets op. Op termijn kunnen trein en metro ook (deels) ondergronds, 
maar nu nog niet. Het is een uitgeklede versie van het 'dokmodel', waar jaren over is 
gesproken. (Margreet Van Beem en Bas Soetenhorst)

Werkbezoek Tweede Kamerfractie aan Zuidas
Afgelopen vrijdag de 27e januari kwamen twee leden van de Tweede Kamerfractie, Ronald 
Plasterk en Ed Groot van de PvdA op werkbezoek bij de Zuidas, als onderdeel van een meer 
omvangrijk werkbezoek.

Rechtbank bepaalde vorige week straf voor elf verdachten
De rechtbank in Haarlem bepaalde de straf voor elf van de veertien verdachten in de 
omvangrijke zaak. Het Openbaar Ministerie legde de elf in september omkoping, 
verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie ten 
laste. Drie van de elf verdachten kwamen vandaag opdagen in Haarlem. Vervolg hier

Filosofie op de Zuidas, 9 februari van 16.00- 17.30, Grand Cafe Amsterdam Bright City, 
C. Debussylaan 2-8
Ad Verbrugge, VU-filosoof, gaat in gesprek met bekende Nederlanders over de onderstromen 
van de actualiteit. Deze keer is Anna Enquist, schrijfster, te gast.
Anna Enquist liep een half jaar mee met de anesthesisten in het VU medisch centrum. Haar 
ervaringen verwerkte zij in de "doktersroman "De Verdovers" (november 2011) 
“Anesthesiologen zorgen dat een patiënt niets voelt bij medisch ingrijpen. Als iemand zou 
voelen wat er gebeurt, zou dat traumatisch zijn. Dat kunnen ze niet verdragen. Het is een 
mooie tegenstelling met mijn eigen vak."

Valentijnsdag 11 februari op de Zuidas, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
“Young Professionals nemen senioren op date”. Dit jaar ontmoeten senioren en Young 
Professionals elkaar op zaterdagmiddag 11 februari. Het programma is als volgt:
•    12.00 uur : Kennismaking en lunch in de Thomaskerk ()
•    13.45 uur : Middagprogramma per koppel
•    16.30 uur : Borrel + pubquiz WTCafé de Blauwe Engel; Strawinskylaan 143 (in het WTC 
gebouw)
Aanmelden kan via e-mail: valentijnsdag@zingevingzuidas.nl of via telefoonnummer: 
06-41187022.

http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3146860/2012/01/31/Akkoord-Zuidas-in-zicht.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3146860/2012/01/31/Akkoord-Zuidas-in-zicht.dhtml
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/27/hoofdverdachte-van-klimop-vastgoedfraudezaak-krijgt-vier-jaar-celstraf/
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/27/hoofdverdachte-van-klimop-vastgoedfraudezaak-krijgt-vier-jaar-celstraf/
http://www.advalvas.vu.nl/agenda/details/1133-filosofie-op-de-zuidas.html
http://www.advalvas.vu.nl/agenda/details/1133-filosofie-op-de-zuidas.html
mailto:valentijnsdag@zingevingzuidas.nl
mailto:valentijnsdag@zingevingzuidas.nl
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Thema avond BPZ   16 februari  Leegstaand kantoor inspireert studenten Academie voor 
Bouwkunst 

Tracy Metz en Cisca Griffioen deden al verslag van de ideeën die jonge architecten van de 
Academie van Bouwkunst presenteerden in het gebouw Winterthur. De studenten kregen de 
opdracht om het leegstaande kantoor aan de Prinses Irenestraat, een betekenisvol element te 
laten worden in en voor de buurt. Voor een week veranderde Winterthur in een ware 
broedplaats van creatievelingen want het souterrain werd in gebruik genomen als atelier, 
kantine, en tentoonstellingsruimte. En geregeld trokken ze de buurt in. Het experimentele 
onderzoek naar hergebruik van gebouwen waarbij de sociale context uitgangspunt kan zijn, 
leverde verrassende ideeën op.

Bruno Doedens, gastdocent aan de academie voor Bouwkunst en studenten laten deze avond 
zien tot welke ideeën Winterthur inspireerde: markt annex restaurant, een golfbaan of 
stilteruimte en meer. In de resultaten is het antwoord op de vraag terug te vinden: hoe kan een 
gebouw voor de buurt weer tot leven gebracht worden. Na de presentaties is er gelegenheid 
voor discussie. U bent welkom om 19.30 uur, in MFC Het Binnenhof A.J. Ernststraat 112 
(ingang aan het schoolplein).
 

Bekendmakingen

 Agenda van de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit

op donderdag 9 februari 2012, aanvang: 09:00 tot 12:30 uur en eventueel vanaf 19:30 uur tot 
22:30 uur, locatie: Rooszaal 0239, Stadhuis

LET OP: AGENDAPUNTEN 15 EN 16 ZIJN UITGESTELD. DE PUNTEN KOMEN 8 
MAART 2012 OP DE AGENDA.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 1.2.2012

Claude Debussylaan 191-193, 183-185,195-197,203-205 - 313313, opsplitsen 4 
appartementen (24-01-2012)

Aanvraag evenementenvergunningen 3.2.12 bij stadsdeel Zuid

Gustav Mahlerplein 90, 1082 MA: voor het houden van een hardloop evenement "Zuidas Run 
2012" op 10 juni 2012 van 10:00 uur tot 18:00 uur. Dossiernummer 32-377564.

De bovengenoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf  6 februari 2012 
gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

http://zoeken.adam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agendarecent.cgi/id=VVL
http://zoeken.adam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agendarecent.cgi/id=VVL
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bouw-woningtoezicht/bwt-2012/kopie-ontvangen-9/?&IdxPagIdt=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bouw-woningtoezicht/bwt-2012/kopie-ontvangen-9/?&IdxPagIdt=421764
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/vergunningen-2012/week5/bekendmaking-zuid/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/vergunningen-2012/week5/bekendmaking-zuid/


Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen 
schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks 
Bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

estuurlijk besluit Zuidas uitgesteld

Het Bestuurlijk Besluit over Zuidas is nog niet genomen, zo meldde FTM op haar website. De 
persconferentie met minister Schultz zou een week zijn uitgesteld.

Het Parool schreef eerder dat een akkoord over de financiering op korte termijn "binnen 
handbereik" was. Een maand eerder zou volgens de krant een "beslissend overleg" met 
minister Melanie Schultz (infrastructuur) en de Amsterdamse wethouders Maarten van 
Poelgeest (ruimtelijke ordening) en Eric Wiebes (Verkeer) zijn uitgesteld omdat "er geen zicht 
was op overeenstemming"
Van een eerder tekort van vierhonderd miljoen euro resteerde toen nog honderd miljoen, aldus 
het Parool. De kosten zitten voornamelijk in het ondergronds brengen van de snelweg A10 
over een lengte van 1200 meter waardoor er ruimte vrijkomt voor kantoren, winkels en 
parkeergarages.
Volgens Frederijk Haentjes van het projectbureau Zuidas "schrijft het Parool niet altijd de 
waarheid". Het klopt het dat er donderdag overleg heeft plaatsgehad, maar zijn volgens 
Haentjes er geen besluiten genomen. "we zijn al enige tijd met het Rijk in overleg en dat gaat 
nog wel even duren". Haentjes kan geen uitspraken doen over de termijn waarin het 
Bestuurlijk Besluit definitief vast staat en openbaar kan worden gemaakt.

Bronnen dicht bij het overleg melden FTM dat er donderdag "constructief overleg" heeft 
plaatsgevonden waarbij de laatste details over de financiële risico's zijn uitgewerkt en dat de 
persconferentie met minister Schultz een week is uitgesteld. Haentjes wilde daar geen 
commentaar op geven, aldus FTM.

Gerrit Rietveld Academie ontwerpt eigen nieuwbouw

Op 1 februari 2012 meldde EZPress: Onder het motto ‘Gerrit&Willem Do-It-Yourself’ zijn de 
Gerrit Rietveld Academie en het (Willem) Sandberg Instituut uit Amsterdam begonnen met 
het ontwerp van een nieuw gebouw, ontworpen door de academie zelf. Het College van 
Bestuur is er van overtuigd dat het talent dat aanwezig is in de academiegemeenschap de beste 
basis biedt om een gebouw te realiseren dat past bij het kunstvakonderwijs van de toekomst. 
Ruimtegebrek èn de wens om alle onderwijsactiviteiten op één plaats samen te brengen, zijn 
aanleiding geweest voor het vooruitstrevende nieuwbouwproject. Studenten, docenten en 
alumni werden uitgenodigd om teams te vormen en met een ontwerpvoorstel te komen. Op 
donderdag 26 januari jl. hebben een vakjury en de voltallige Rietveld gemeenschap unaniem 
het winnende ontwerp gekozen. Het winnende team FedLev bestaat uit twee docenten (tevens 
alumni) en twee studenten van de academie. Het ontwerp voor het derde gebouw aan de 
Amsterdamse Fred. Roeskestraat wordt de komende maanden uitgewerkt. Het streven is het 
gebouw in september 2014 in gebruik te nemen. Zo schrijven Gerrit en Willem hun eigen 
geschiedenis.
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ZuidasDok 

De ondertunneling van de A10 bij de Zuidas geeft het verouderde station Amsterdam Zuid de 
ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Het station, dat in 
1978 werd gebouwd en ingeklemd zit tussen de rijbanen van de A10, krijgt een forse 
uitbreiding. Die uitbreiding is nodig om de toenemende stroom treinreizigers op de corridor 
Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad te verwerken. De komende jaren wordt de 
treinfrequentie op het traject fors verhoogd. In plaats van de huidige 12 treinen per uur, gaan 
er 20 tot 24 treinen per uur rijden. Voor de langere termijn wordt een groei naar 95.000 tot 
130.000 treinreizigers per werkdag verwacht.

Het station krijgt een extra entree, bredere treinperrons en nieuwe metroperrons en gaat 
ruimte bieden voor een hoogwaardige tramverbinding naar Amstelveen. Direct bij de station 
entree, boven de A10-tunnel komt het busstation voor stads- en streekbussen en een 
taxistandplaats. Onder het Mahlerplein komt een fietsenstalling. In de plannen is ruimte 
gereserveerd voor een toekomstige uitbreiding van het spoor. Lees de hele tekst op de website 
van de dienst Zuidas.

Voor publicaties en kamerstukken o.a. met afspraken kunt u kijken op de website van de 
Rijksoverheid.

Reactie Van der Laan op AT5: geen zorgen over risico’s Zuidas

Burgemeester Van der Laan is het niet eens met de kritiek dat de plannen voor de Zuidas al 
gepresenteerd zijn, voordat er sluitende afspraken zijn gemaakt over eventuele tegenvallers. 
Dat zei hij vanavond (10 februari 2012) in 'Het Gesprek met de Burgemeester'.

SAAL-kunstwerken nieuwe uitdaging voor DMB

Op de website van de gemeente Amsterdam valt te lezen dat het bestaande spoor tussen 
Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OVSAAL) de komende jaren wordt verdubbeld. 
Op het traject moeten voor verschillende bouwwerken omgevingsvergunningen worden 
verleend. Deze week zal ProRail de eerste van een hele reeks vergunningaanvragen indienen 
bij DMB (dienst milieu en bouwtoezicht). Een uitdaging voor de bouwafdelingen, aldus 
DMB.

De uitbreiding van het spoor van 2 naar 4 sporen is noodzakelijk om een groeiend 
reizigersaantal in de regio comfortabel te kunnen vervoeren. De uitbreiding wordt over het 
hele traject in verschillende fasen gerealiseerd. In 2010 heeft Rijkswaterstaat het tracebesluit 
goedgekeurd. De uitbreiding van het spoor is vergunningvrij maar voor de bouwwerken, op 
een spoorwegtraject kunstwerken genoemd, moeten omgevingsvergunningen worden 
aangevraagd.

Op Amsterdams grondgebied doorkruist de spoorlijn de stadsdelen Nieuw-West en Oost, en 
de ZuidAs. In het grootstedelijk gebied ZuidAs waar DMB bevoegd gezag is, komen ter 
hoogte van de Beethovenstraat en de Europaboulevard spoorwegviaducten en ook het station 
RAI wordt uitgebreid. Het stadsdeel Oost heeft de behandeling van de vergunningaanvragen 
voor de benodigde kunstwerken overgedragen aan DMB. Marie-Anne Eitjes, 
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vergunningverlener bij de afdeling Vergunningen Bouw en Gebruik van DMB toetst alle 
aanvragen aan de eerder in het tracébesluit gemaakte afspraken.

Het Parool: Zuidas snijdt Amstelveen af

Het Parool berichtte op 9 februari dat Amstelveen slechter bereikbaar wordt met het openbaar 
vervoer door het akkoord tussen het rijk, de provincie Noord-Holland en Amsterdam over de 
Zuidas dat vandaag is gepresenteerd.

De tunnel die er komt voor de A10 betekent het einde van lijn 51, de sneltram die - deels als 
metro - van Amstelveen naar Amsterdam CS rijdt. Het is ook de definitieve doodsteek voor de 
lang gekoesterde ambitie de Noord/Zuidlijn op termijn te verlengen naar Amstelveen.

Ondertunneling A10 niet rendabel volgens het Centraal Planbureau 

De ondertunneling van de A10 bij het Amsterdamse kantoorgebied de Zuidas is niet rendabel, 
aldus het Centraal Planbureau vrijdag. Het CPB maakte een kosten-batenanalyse van het 
miljoenenproject en concludeert dat baten van fors zijn overschat.
De gemeente Amsterdam, het Rijk, de provincie Noord-Holland en de stadsregio Amsterdam 
maakten donderdag bekend dat een deel van de A10 bij de Zuidas ondergronds komt. Het 
project gaat zo'n 1,4 miljard euro kosten.

Volgens het CBP is met name de waarde van de nieuwe openbare ruimte op de tunneldaken 
-360 miljoen euro- niet realistisch. De fysieke verandering is daarvoor te beperkt.

Zuidas ook in weekend levendig

Zuidas, 08.00 uur 's ochtends op een doordeweekse dag. Mannen in pakken en druk 
telefonerende vrouwen lopen vastberaden op hun doel af. Het WTC, ABN Amro, de VU; de 
vaak hoge en grote gebouwen stromen rond dit tijdstip alweer vol. Voor al deze mensen begint 
een nieuwe werkdag in het 270 hectare grote werkgebied. Want dat is het nu: vooral een 
werkgebied. Druk doordeweeks, plat gezegd 'dood' in het weekend. Niet lang meer, als het 
aan de Dienst Zuidas ligt. 'We willen de Zuidas leuker, levendiger en beter maken. Ook in het 
weekend.’ Het artikel met een interview met projectleider 15 by 15, Harry Wien, staat in de 
Echo van 14 februari.

Stadsdeel Zuid organiseert Bewonersavond op 21 februari, Brahmsstraat 32 

Op 21 februari 2012 organiseert het stadsdeel opnieuw een bewonersavond. De nadruk zal 
liggen op de uitvoering van de werkzaamheden o.a. in de Beethovenstraat. Dinsdag 21 
februari om 20.15 uur in de Brahmshof, Brahmsstraat 32. Inloop vanaf 20.00 uur. Voor het 
groot onderhoud Beethovenstraat zie www.zuid.amsterdam.nl (via 'Wegen en verkeer' onder 
'Werk aan de weg').

Verleende vergunningen 10 februari, stadsdeel Zuid

De Boelelaan 2, 1083 HJ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 
13 februari 2012 tot en met 2 april 2012.
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Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Op 13 februari werd het voornemen van B&W bekend gemaakt. Zie voor meer informatie de 
website van de gemeente Amsterdam.
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Thema avond BPZ  22 maart 19.30 uur, Winkels op de Zuidas

Drie sprekers houden vanuit hun specifieke deskundigheid een voordracht. Mariolein 
Hoevenaar spreekt over de conclusies uit haar scriptie Winkels in de Zuidas, shoppen en 
waarden. De heer Dippel, dienst EZ Amsterdam spreekt over het nieuwe MKB-beleid 
Amsterdam daarbij ook kijkend naar de regio en Bas Boeker dienst Zuidas vertelt over de 
actuele plannen.

U bent welkom om 19.30 uur, in MFC Het Binnenhof A.J. Ernststraat 112 (ingang aan het 
schoolplein).

Vorige Thema avond 16 februari, Leegstaand kantoor inspireert studenten Academie voor 
Bouwkunst 

Bruno Doedens en een van zijn studenten wisten op boeiende wijze te vertellen over hun 
ervaringen en de resultaten van het onderzoek om Winterthur weer aan de buurt terug te 
geven. De studenten hadden de opdracht gekregen om het leegstaande kantoor aan de Prinses 
Irenestraat, een betekenisvol element te laten worden in en voor de buurt. Het experimentele 
onderzoek waarbij de sociale context uitgangspunt kan zijn, leverde verrassende ideeën op die 
binnenkort op onze website worden gezet. Na afloop werd door vragen van het publiek nog 
meer duidelijk dat bouwen meer is dan een mooi gebouw neerzetten. Momenteel worden 
studenten gedurende hun studie ook geconfronteerd met het besef dat het sociale weefsel van 
een stad of buurt evenzeer telt in hun toekomstig beroep.

Bericht in Nul20 “ Vijfduizend woningen extra dankzij ZuidasDok”

Het ZuidasDok gaat er na jarenlange discussie toch komen.  Autosnelweg A10 ondergaat een 
verbreding  en verdwijnt over de 1200 meter tussen Beethovenstraat en Amstelveenseweg in 
twee tunnels. Daardoor ontstaat aan de flanken van de tunnels ruimte voor de bouw van vier- 
tot vijfduizend woningen. Verder wordt station Zuid uitgebreid en gemoderniseerd. Met de 
bouw van het dok is een investering van bijna 1,4 miljard gemoeid.

De ondertunneling van de A10 geeft het uit de jaren zeventig daterende station Zuid de ruimte  
voor uitbreiding. Het station krijgt een extra entree, bredere perrons en nieuwe metroperrons.  
Boven de A10-tunnel komt een busstation. “Het Zuidasdok geeft een adrenalinestoot aan de 
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Nederlandse economie," zo verklaarde minister Schultz van Haegen donderdag bij de 
presentatie van de plannen. Lees hier meer.

  Nieuwe afspraken vergunningen RAI

Op de website van stadsdeel Zuid werd 20 februari vermeld dat RAI, Stadsdeel Zuid en de 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) een convenant hebben gesloten. In dit convenant 
2012-2017 staan afspraken over vergunningprocedures. RAI kan nu zelf toestemming aan 
haar klanten en zichzelf verlenen voor vergunning plichtige activiteiten in en om de RAI. Ook 
krijgt de RAI een grotere controlerende rol. Voorheen werden vergunningen verleend en 
gecontroleerd door stadsdeel Zuid en de DMB.

http://www.zuid.amsterdam.nl/@508253/nieuwe-afspraken/

 
Jeugdvoetbal bij AFC. Archieffoto © Marc Driessen

Dienst Zuidas meldt 15 februari: AFC in Zuidas

De gemeente Amsterdam/dienst Zuidas en De Amsterdamsche Football Club (AFC) 
zijn geruime tijd met elkaar in gesprek over hoe AFC met het sportpark ” Goed Genoeg” een 
plek kan worden gegeven in het kader van de ontwikkeling van de Zuidas. Het afgelopen jaar 
is er een zogenoemd ontwikkelingsmodel voor het deelgebied Ravel opgesteld, waarin het 
sportpark in een nieuwe configuratie en met 5 kunstgrasvelden is ingepast. Momenteel 
bespeelt AFC 7 velden, waarvan 2 tijdelijk. Lees hier verder.

 Verhuizing Stibbe vrijwel rond

De verhuizing van het Amsterdamse hoofdkantoor van Stibbe is zo goed als rond. Doordat 
ING Real Estate development nog dit jaar begint met de ontwikkeling van de parkeergarage 
die onder het nieuwe gebouw moet komen, is de verhuizing mogelijk. Dat meldt PropertyNL. 
Het kantoor van Stibbe - en ook het hoofdkantoor van Akzo Nobel - gaat van de 
Strawinskylaan naar het deelgebied Beethoven aan de Zuidas. Het komt daar naast het Sint 
Nicolaas Lyceum, waarvan de bouw vergevorderd is. Het zou gaan om twee gebouwen, van 
ongeveer 13.500 m2 voor AkzoNobel en van ongeveer 14.400 m2 voor Stibbe. Lees hier 
verder.

 

Dienst Zuidas laat weten: Werkzaamheden Gershwinplein uitgesteld als gevolg van de vorst

Eerder hebben wij u bericht (Bewonersbrief Gershwin 26 januari jl.) dat de werkzaamheden 
op het Gershwinplein (het planten van de nieuwe bomen) zouden starten vanaf week 5. 
Echter, door de strenge vorst kon er niet gewerkt worden. Nu de vorst uit de grond is kunnen 
de werkzaamheden worden hervat. Deze zullen starten in week 8 en zullen ongeveer 5 weken 
duren.

 

Bekendmakingen en kennisgevingen
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Verleende ontheffing werktijden: Amstelveenseweg 587 t/m 593, De Boelelaan 1119 
(22-02-2012)

Aanvragen voor een omgevingsvergunning

-          Europaboulevard 3 - 326625, indelen en inrichten gebouw (09-02-2012);

-          Claude Debussylaan 130 t/m 132 - 330821, veranderen gebouw tot horecafunctie 
(11-01-2012);

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Voor deze aanvragen geldt dat (in dit stadium) 
geen zienswijzen kunnen worden ingediend.

Verleende vergunningen stadsdeel Zuid

Gustav Mahlerplein 14, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
met terras, verzonden d.d. 9 februari 2012. Dossiernummer 16-355057;

Zuidplein 11, 1077 XV: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf zonder terras, 
verzonden d.d. 9 februari 2012. Dossiernummer 16-325511

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 20 februari 2012 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken 
na verzending een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Amsterdam, postbus 202, 
1000 AE Amsterdam.

Vastgoed fraude op de Zuidas ?

 1e fraudefietstocht over de Zuidas

Op FTM schreef Eric Smit over de fietstocht die heeft plaatsgevonden. Onder leiding van 
journalist Vasco – Vastgoedfraude – van der Boon, maakten elf ambtenaren een educatieve 
fietstocht langs geestelijk lenige advocaten, blinde accountants en talrijke “fraudekavels”. 
Lees hier meer.

VUconnected in gesprek met Vasco van der Boon

1 maart 2012 17:00 t/m 18:30 uur, Amsterdam Bright City, Grand Café, Claude Debussylaan 
2-8.

Architectuurwandelingen in Zuidas op 2 maart start 12.30 uur

Walk2Art neemt u mee voor een rondleiding (1,5 uur) langs de gedurfde en gevarieerde 
architectuur van Zuidas. Hoge kantoortorens zoals de Erick van Egeraat toren en de 
Viñolytoren sluiten prachtig aan bij o.a. de gecombineerde woon- en werktorens Amsterdam 
Symphony van architect Pi de Bruijn en New Amsterdam

  

Kunstreservebank later van start
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Het streven is om eind maart alles gereed te hebben zodat de bank uiterlijk 1 April officieel 
van start kan gaan. Heeft u een goed idee voor deze opening, of wilt u meehelpen met de 
voorbereidingen, laat het hen weten want ze kunnen alle hulp goed gebruiken!
 

Tentoonstelling De Stad als theater in Amsterdams Centrum Fotografie 25.2 t/m 10.3

De stad als theater: architectuur vormt het decor, mensen acteren als figuranten, soms als 
hoofdrolspelers. Het resultaat van meerdere maanden fotograferen op de Zuidas door Udo 
Geisleris nu te zien in het Amsterdams Centrum Fotografie (ACF), opening 25 feb. om 17.00 
uur, te zien t/m 10 maart (do t/m za). Het fotoboek ‘Amsterdam Zuidas – decor and 
figurantes’ is uitgekomen bij blurb.
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Thema avond BPZ  22 maart 19.30 uur, Winkels op de Zuidas

Drie sprekers houden vanuit hun specifieke deskundigheid een voordracht:

	 •	 Mariolein Hoevenaar spreekt over de conclusies uit haar scriptie Winkels in de 
Zuidas, shoppen en waarden.

	 •	 De heer Dippel, dienst EZ Amsterdam, spreekt over het nieuwe MKB-beleid 
Amsterdam daarbij ook kijkend naar de regio.

	 •	 Bas Boeker, dienst Zuidas, vertelt over de actuele plannen.

U bent welkom om 19.30 uur, in MFC Het Binnenhof A.J. Ernststraat 112 (ingang aan het 
schoolplein).

‘Het verkeer blijft razen, maar onder de grond’

  Foto: Bas Uterwijk

“Eindelijk is het zover: de A10 bij Zuidas gaat ondergronds, en station Zuid wordt uitgebreid. 
Ik ben heel tevreden dat het er van komt, want hoewel het plan 1,4 miljard kost, is dat juist in 
deze economisch moeilijke tijd een verstandige investering. In Zuidas verdienen we een flink 
deel van ons nationaal inkomen, en als Nederland sterker uit de crisis wil komen, dan is het 
verstandig het gebied aantrekkelijker te maken. Voor bedrijven én voor bewoners.

Wat gaat er precies gebeuren?” Lees hier het volledige artikel van Klaas de Boer, directeur 
Zuidas

Opening van het vernieuwde station Amsterdam Zuid

Dinsdag 20 maart, tussen 9.00-10.00 uur vindt de opening van het vernieuwde station 
Amsterdam Zuid plaats aldus NS, ProRail en dienst Zuidas.

Subsidie voor daktuin VU

http://zuidas.nl/node/928
http://zuidas.nl/node/928
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“De gemeente Amsterdam geeft 130.000 euro subsidie voor de aanleg van een daktuin bij het 
hoofdgebouw. Het idee voor zo’n tuin komt van studentenvakbond SRVU, die ook de subsidie 
heeft aangevraagd. De gemeente eist wel dat de VU eenzelfde bedrag investeert en dat de 
daktuin eind 2013 aangelegd is. De universiteit bestudeert diverse varianten voor realisatie 
van zo’n tuin op een dak van de laagbouw rond het hoofdgebouw. Daarbij is een van de 
vragen of het een toegankelijke of een zichttuin moet worden.” Aldus, het artikel in Ad 
Valvas, 23 februari 2012.

Inspraaktermijn voor bomenbeleid verlengd

Het stadsdeel Zuid werkt aan nieuw bomenbeleid en een hierop gebaseerde 
bomenverordening. Het concept bomenbeleid en de concept bomenverordening zijn in de 
inspraak van 12 januari tot en met 18 maart 2012. Inspraaktermijn verlengd tot 18 maart.

Informatieavond Amstelveenlijn 6 maart, 19.00-21.00 uur, WOC Buitenveldert, A.J. 
Ernststraat 112

Op 6 maart wordt er informatieavond gehouden over de Amstelveenlijn voor bewoners van 
Buitenveldert en Amstelveen.

Bekendmakingen & Kennisgevingen

 Verleende ontheffing werktijden

Ontheffing krachtens artikel 4.10 Bouwverordening heeft betrekking op:

Amstelveenseweg 587 t/m 593, De Boelelaan 1119, kenmerk: W01/0304-2008, monolithisch 
afwerken van een vloer, laag -1 t.p.v. de torenkraansparingen van dinsdag 6 maart 2012 
19:00 uur t/m woensdag 7 maart 2012 07:00 uur.

Werkzaamheden op de Zuidas

Een overzicht van de verschillende werkzaamheden in uitvoering tot en met 2012, inclusief 
tekening, vindt u in het overzicht Zuidas (PDF). Heeft u een vraag, suggestie of een klacht? 
Neem dan contact op met Ray Elstak, programmamanager grote projecten, telefoon 14 020, e-
mail r.elstak@zuid.amsterdam.nl.

Kalfjeslaan afgesloten vanwege werk Zuidas

Het Parool meldt dat:” vanaf maandag 5 maart is de Kalfjeslaan in Buitenveldert afgesloten 
tussen de Buitenveldertselaan en Doornburg. Fietsers rijden in beide richtingen via de De 
Cuserstraat of via de Bos en Vaartlaan. Vanwege bouw voor de Zuidas moet meer ruimte voor 
oppervlaktewater worden gecreëerd in het Kleine Loopveld om regenwater snel genoeg te 
kunnen afvoeren.”

"Wat heeft de Europese cultuur ons vandaag nog te zeggen?" 2 maart, 17:00-18:00 uur in de 
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Michiel Goudswaard in gesprek met Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut. Schrijver 
en cultureel filosoof Rob Riemen spreekt over de totstandkoming van het Nexus Instituut, het 
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Europese beschavingsideaal en de eeuwige terugkeer van het fascisme in een openhartig 
gesprek met Michiel Goudswaard (journalist Het Financieele Dagblad).

VU Connected literatuur op de Zuidas, 8 maart, 19:30-21:00 uur, Amsterdam Bright City, 
Claude Debussylaan 2-8

In het kader van de internationale vrouwendag praat Elsbeth Etty met sportjournalist Barbara 
Barend. Over een van de boeken die haar inspireerde: Is dit een mens van Primo Levi.
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Vanaf volgende week verschijnen de weekberichten alleen als er belangrijk nieuws is.

Overeenkomst over aanleg ZuidasDok getekend

Dienst Zuidas, `Rijk, provincie Noord-Holland, de stadsregio en de gemeente Amsterdam 
hebben hun fiat gegeven aan de ontwikkeling van het ZuidasDok, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Amsterdamse gemeenteraad. In het akkoord zijn de financiële risico's 
voor Amsterdam begrenst tot een kwart van de overschrijdingskosten. Het risico voor de 
gemeente is bovendien begrenst tot 55 miljoen euro. Voor de rest staat het Rijk garant. Het 
ZuidasDok gaat Amsterdam volgens het akkoord 201 miljoen euro kosten. Het totale 
beschikbare budget is 1385 miljoen euro.`

Stad stelt grens aan financieel risico herinrichting Zuidas

 Kantoorpersoneel nuttigt dinsdag de lunch in de zon op een terras aan de Zuidas. © ANP

“In tegenstelling tot bij de Noord/Zuidlijn is het financiële risico van Amsterdam begrensd bij 
het op de schop nemen van de Zuidas. Dat blijkt uit de definitieve afspraken met het rijk over 
het project, die vandaag zijn gepresenteerd”, aldus Het Parool op 10 juli.

16 juli Presentatie kunst muur RAI

Ontwerp van Belgische kunstenaar Guillaume Bijl. Dienst Zuidas presenteert maandag 16 juli 
de kunstwerken die geplaatst worden op de entrees naar het voorplein van de RAI. De 
presentatie is in het kantoor van Stadsdeel Zuid aan de President Kennedylaan 923, van 
17.30-19.00 uur. Vooraf aanmelden kan bij mevrouw S. Bouwman via sbn@zuidas.nl. De 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht heeft op juli 2012 een omgevingsvergunning verleend voor 
het plaatsen van de kunstwerken. Meer informatie vindt u hier.

Hof doet uitspraak in procedure tussen gemeente Amsterdam en Trimp & van Tartwijk
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Dit berichtte op 6 juli de Dienst Zuidas:”Op 3 juli jl. heeft het Hof Amsterdam uitspraak 
gedaan in de hoger beroep procedure tussen Trimp & van Tartwijk (T&T) en de gemeente 
Amsterdam. In deze procedure vorderde T&T van de gemeente onder meer dat er een....."

Het Parool kopte ”Voetbalclub AFC razend op wethouder Van Poelgeest”

 Archieffoto. © ANP

AFC is boos over de wijze waarop wethouder Maarten van Poelgeest omgaat met de 
voetbalclub. Kijk hier op de website van AFC.

Zuidas op agenda in de Tweede Kamer

Op 5 juli debatteerde de Tweede Kamer over de Zuidas. Hier enkele moties van politieke 
partijen.

Rijkswaterstaat: Geluidsplan ter inzage vanaf 7 juli

Het Geluidsplan A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer-Amstel ligt van 7 juli 
tot en met 17 augustus ter inzage. In dit geluidsplan staan de geluidsmaatregelen beschreven 
die Rijkswaterstaat van plan is te realiseren als gevolg van de openstelling van de spitsstroken 
op de A4 en A10 in mei 2011. Tot en met 17 augustus kunnen belanghebbenden die een 
zienswijze op het ontwerp-geluidsplan hebben ingediend, beroep aantekenen tegen het 
geluidsplan.

Workshop -Nieuw stukje Beatrixpark- 

Dienst Zuidas wil de plek (het gesloopte Nicolaaslyceum) in samenwerking met bewoners, 
bedrijven en gebruikers vormgeven. In drie ontwerpbijeenkomsten kunt u meedenken over het 
ontwerp voor dit nieuwe stukje Beatrixpark. Data zijn: 12 juli, 6 september en 4 oktober van 
18.00 tot 21.00 uur, Sint Nicolaas Kapel aan de Prinses Irenestraat 19. Aanmelden bij Sanne 
Bouwman op 06-22205221 of e-mail: sbn@zuidas.nl.

Bekendmakingen & Kennisgevingen 

1. Stadsdeel Zuid

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning, Europaplein 14 -379791, plaatsen tijdelijk 
paviljoen t.b.v. IBC 2012, periode augustus-september.

Deze ontwerpbeschikking ligt vanaf 5 juli zes weken ter inzage. Zienswijzen indienen kan bij 
Dienst Milieu & Bouwtoezicht.

Aangevraagde exploitatievergunning voor een horecabedrijf, Zuidplein 12, 1077 XV: voor het 
exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-489941.

De bovengenoemde aanvraag ligt vanaf 9 juli 2012 gedurende twee weken ter inzage bij de 
informatiecentra van stadsdeel Zuid. U kunt uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het 
DB van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Aanvragen evenementenvergunningen 

	 •	 De Boelelaan 1106, 1081 HZ: voor het houden van een informatie- en 
activiteitenmarkt op 20 augustus 2012, van 13:00 tot 20:00 uur. Dossiernummer 32-478874;
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	 •	 Europaplein, 1078 GS: voor het houden van een evenement “Publieksfeest” op 
31 augustus 2012 van 17.00 uur tot 00.00 uur. Dossiernummer 32-488107;

	 •	 Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van een speeddate sessie, 
vraag en aanbod duurzame mobiliteit Zuidas, op 13 september 2012 van 12:00 tot 14:00 uur. 
Dossiernummer 32-466190;

De bovengenoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juli 2012 gedurende 
twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid. 
Gedurende die periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het DB van 
Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

2. Gemeente Amsterdam

Kennisgeving: Ontwerpbesluit t.b.v. het project Spooruitbreiding Schiphol - Amsterdam - 
Almere - Lelystad (SAAL) (04-07-2012)

	 •	 ontwerpbesluit 1, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
oprichten van een spoorviaduct (KW16 OV-SAAL), het verplaatsen van een perron en het 
gedeeltelijk slopen van het westelijke deel van Station RAI op de locatie Europaboulevard;

	 •	 ontwerpbesluit 2, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
oprichten van een spoorviaduct over de Amstel (KW20 OV-SAAL) en het gedeeltelijk slopen 
van het bestaande remmingwerk in de Amstel.

De eerste twee ontwerpbesluiten liggen van 5 juli t/m 15 augustus 2012 ter inzage bij de 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Cruquiusweg 5 te Amsterdam. T/m 15 augustus 2012 kan  
tegen de ontwerpbesluiten zienswijzen naar voren worden gebracht bij het college van B&W 
van de gemeente Amsterdam, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

	 •	 besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (kenmerk 
HZ_WABO-2012-003974) voor het uitbreiden van twee perrons aan de oostzijde van station 
Amsterdam Zuid WTC op de locatie Zuidplein 10 (tussen NS-km 155.09 en 155.18).

Tegen het besluit kan een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Uit De Echo, 11 juli 2012:

1.Stadsdeel Zuid

Genomen besluiten omgevingsvergunning; Europaplein 22- 290145, plaatsen 6 kunstwerken.

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning; 

	 •	 Europaboulevard 6- 466345, gedeeltelijk vervangen gebouw

	 •	 Zuidplein 10- 466361, gedeeltelijk vervangen gebouw

3. Provincie Noord-Holland

Verlengen beslistermijn met 6 weken (uiterste beslisdatum wordt dan 12 september) van de

aanvraag omgevingsvergunning;

http://www.centrum.amsterdam.nl/@534965/kopie-genomen-f/
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	 •	 De Boelelaan 1105, VU, wijzigen bouwvergunning voor het O2-gebouw. Meer 
info via 0800 9986734.

Nieuwe editie Hello Zuidas is uit
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Vanwege vakantie zullen de weekberichten in de komende tijd onregelmatig verschijnen.

Dienst Zuidas organiseert fietstocht langs groen in de Zuidas

pluktuin met uitzicht op de VU

Uitbundig groen, in bloei, wat is gebeurd, wat komt straks of later en wat zijn de 
mogelijkheden…… De diendst Zuidas organiseert een fietstochtje door het groen in Zuidas op 
donderdag 19 juli van 14.00 – 17.00 uur. De tocht gaat langs de gerealiseerde groen ideeën, 
die vorig jaar tijdens de fietstocht zijn verzameld. Ton Muller (ontwerper van het Team 
Openbare Ruimte & Verkeersontwerp van DRO) en Cees Bruijns (projectleider 
Ontwikkelingsbedrijf A’dam) zijn ook van de partij en zij zullen een korte toelichting geven 
op de gerealiseerde groenprojecten en de stand van zaken van het groen in Zuidas. Wilt u 
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weten of er plaats is mail dan voor woensdag 11 juli uw vraag naar Sacha Stolp. Zij is 
bereikbaar via groen@zuidas.nl

Nieuws uit Kenniskwartier: Bestemmingsplan VUmc 

De dienst Zuidas bericht: “Op 25 april 2012 heeft de Gemeenteraad van Amsterdam het 
milieueffectrapport (MER) voor de verdere ontwikkeling van de Vrije Universiteit en het VU 
medisch centrum (MER VU / VUmc) aanvaard en een nieuw bestemmingsplan vastgesteld 
voor het gebied waar het VU medisch centrum gevestigd is. Het bestemmingsplan VU 
medisch centrum (e.o.) is met ingang van 22 juni 2012 onherroepelijk.”

AFC krijgt maar vijf velden op de Zuidas

Het Parool berichtte dat: “AFC en de gemeente ruziën al jaren over de velden, die door het 
oprukken van de Zuidas op extreem dure grond liggen. Voetbalclub AFC krijgt maar vijf 
voetbalvelden op de Zuidas. Dat heeft het college van b. en w. besloten. AFC had op zes of 
zeven velden gehoopt.

AFC moet clubhuis en hoofdtribune aan Boelelaan in 2014 ontruimen

Het Parool berichtte ook dat de gemeente voetbalclub AFC de duimschroeven aandraait. “Per 
1 september 2014 moeten het clubhuis en de hoofdtribune aan de Boelelaan zijn ontruimd. In 
een vrijdag verzonden brief aan de club maakt Klaas de Boer, directeur van de Dienst Zuidas, 
duidelijk dat de tijd van overleg voorbij is.”
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Het Parool: Eindelijk bouwplan voor terrein 'verjaagde' tennisclub Zuidas

“Het terrein van tennisclub Popeye Goldstar op de Zuidas, dat sinds 2009 braak ligt, lijkt eind 
2013 eindelijk te worden bebouwd. Dat zegt Maarten Feilzer namens de eigenaren van de 
grond, projectontwikkelaar Maarsen Groep en makelaar Cor van Zadelhoff.”

Nieuws uit de Regioraad Amsterdam 26 juni: ZuidasDok en Amstelveenlijn

De Regioraad stemt met algemene stemmen in met het ondertekenen van de 
bestuursovereenkomst ZuidasDok door het dagelijks bestuur van de Stadsregio en neemt 
kennis van de invulling van de motie Van Wijnen en Hendriksen uit de Regioraad van 13 
maart jl. over de  samenhang van de Zuidas en de Amstelveenlijn. In de structuurvisie over 
het ontwerp ZuidasDok wordt rekening gehouden met het mogelijk doortrekken van de 
Noord/Zuidlijn. De Stadsregio draagt geen risico voor het project, maar is wel bereid om in 
gesprek te gaan met de overige partijen wanneer er sprake zou zijn van overschrijdingen.

Inspraak ombouw Amstelveenlijn 

5 juli Stadsdeel Zuid (boven de A10) en stadsdeel Oost, Stadsdeelkantoor Zuid - President 
Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam – Kantine. Aanvang 18.30 tot 21.30 uur. U kunt zich 
opgeven door een e-mail te sturen naar info@amstelveenlijn.nl of bel met 020 5273 722.

Workshop -Nieuw stukje Beatrixpark- 

Dienst Zuidas wil de plek (het gesloopte Nicolaaslyceum) in samenwerking met bewoners, 
bedrijven en gebruikers vormgeven. In drie ontwerpbijeenkomsten kunt u meedenken over het 
ontwerp voor dit nieuwe stukje Beatrixpark. Data zijn: 12 juli en 6 september van 18.00 
tot 
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21.00 uur, Sint Nicolaas Kapel aan de Prinses Irenestraat 19. Aanmelden bij Sanne Bouwman 
op 06-22205221 of e-mail: sbn@zuidas.nl.

Bekendmakingen & Kennisgevingen 

1. Stadsdeel Zuid

Werken in de openbare ruimte, verleende vergunningen

	 •	 Beatrixpark 1, 1077 WK: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 3 september 2012 tot en met 27 februari 2013, verzonden d.d. 22 juni 2012. 
Dossiernummer 43-470358;

	 •	 Beatrixpark 1, 1077 WK: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 29 juni 2012 tot en met 31 augustus 2012. Dossiernummer 43-473827.

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 2 juli 2012 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de nformatiecentra van het 
stadsdeel. Binnen zes weken na verzending kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het 
DB van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen evenementenvergunning
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	 •	 Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Pure Markt" op 12 
augustus 2012, 9 september 2012, 14 oktober 2012 en 16 december 2012 van 11.00 uur tot 
18.00 uur. Dossiernummer 32-481045;

De aanvraag ligt vanaf  2 juli 2012, twee weken ter inzage bij de infocentra van het stadsdeel 
Zuid.

2. Gemeente Amsterdam

Kennisgeving: Ontwerpbesluit t.b.v. het project Spooruitbreiding Schiphol - Amsterdam - 
Almere - Lelystad (SAAL) (04-07-2012)

	 •	 ontwerpbesluit 1, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
oprichten van een spoorviaduct (KW16 OV-SAAL), het verplaatsen van een perron en het 
gedeeltelijk slopen van het westelijke deel van Station RAI op de locatie Europaboulevard;

	 •	 ontwerpbesluit 2, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
oprichten van een spoorviaduct over de Amstel (KW20 OV-SAAL) en het gedeeltelijk slopen 
van het bestaande remmingwerk in de Amstel.

De eerste twee ontwerpbesluiten liggen met ingang van donderdag 5 juli 2012 t/m woensdag 
15 augustus 2012 ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, gevestigd aan de 
Cruquiusweg 5 te Amsterdam. Tot en met woensdag 15 augustus 2012 kan eenieder tegen een 
ontwerpbesluit of de ontwerpbesluiten zienswijzen naar voren brengen bij het college van 
B&W van de gemeente Amsterdam, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

	 •	 besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (kenmerk 
HZ_WABO-2012-003974) voor het uitbreiden van twee perrons aan de oostzijde van station 
Amsterdam Zuid WTC op de locatie Zuidplein 10 (tussen NS-km 155.09 en 155.18).

Tegen het besluit kan een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Uit De Echo, 4 juli 2012:

“Aanvraag omgevingsvergunning

	 •	 Fred Roeskestraat 94A -470747, tijdelijk uitbreiden school met 4 lokalen voor 
een periode van 5 jaar.

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning 

	 •	 Europaplein 14 -379791, plaatsen tijdelijk paviljoen t.b.v. IBC 2012, periode 
augustus-september.

Deze ontwerpbeschikking ligt vanaf 5 juli zes weken ter inzage. Zienswijze indienen kan 
mondeling en schriftelijk.

Verlengen beslistermijn met zes weken

	 •	 Strawinskylaan 1-372659, uitbreiden vloeroppervlak podiumkantoor B level 
4.”

4-8 juli Eindexamententoonstelling Gerrit Rietveld Academie, Fred Roeskestraat 96
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Aanmelden voor de ZuidasCup!

De dienst Zuidas bericht dat op vrijdagmiddag 28 september er weer gestreden zal worden om 
de felbegeerde Zuidas Cup. Sinds 2003 wordt dit toernooi ieder najaar gespeeld door private 
en publieke bedrijven die gevestigd zijn in Zuidas of betrokken zijn bij Zuidas projecten.
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