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Weekbericht  52

Vanwege vakantie 28 december en 4 januari geen weekberichten

28 januari 2016 thema-avond BPZ, 1 op het DOK, 19.30-21.30, kleine theaterzaal, Huis van de 
wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
Omgevingsmanager Martijn Overmulder presenteert de laatste stand van zaken over Zuidasdok 
en de gebiedsmakelaars vertellen bij wie u terecht kunt met initiatieven voor Buitenveldert/Zuidas 
één leef- woon- en werkgebied. Na afloop nieuwjaarsborrel en een hapje. Lees het artikel dat in de 
Wijkkrant januari 2016 vetschijnt. En het vorige artikel Blijft Zuidas een eiland?dat  verscheen in de 
editie van december 2015. http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=11280

BPZ diende zienswijze in op concept bestemmingsplan Vivaldi
Er is aandacht gevraagd voor bewonersparkeren en opstapplaatsen van touringcars. Lees verder 
in het pdf zienswijzeVIVALDIdecember2015-4

Gratis pendeldienst GPl bus 461 en 463 van en naar Gelderlandplein 
Dankzij de inzet van bewoners, Stadsdeel en vooral de eigenaar van het Gelderlandplein rijdt nu 
bus 461, zowel van Zuidas naar Gelderlandplein als door de wijk. En nog gratis ook! Deze 
verbinding zal zeker bijdragen aan het opheffen van het eilandkarakter van Zuidas. De Sprinter 
City-bus biedt plek aan 20 passagiers. De rijtijden zijn tijdens lunchtijd en in de avondspits iedere 
vijf minuten tussen station Zuid en Gelderlandplein (bus 461). De rest van de dag rijdt een bus 
(463) ieder half uur door de wijk Buitenveldert langs de vervallen haltes van bus 62. De 
Gelderlandpleinlijn wordt volledig opgenomen in de dienstregeling van GVB en staat dus in de app 
van GVB en op 9292.http://www.ovpro.nl/bus/2015/12/11/eigenaar-amsterdams-winkelcentrum-
bekostigt-zelf-busvervoer/

Mahlerplein: Dak zit erop, fietspad buiten gebruik en geen fietsen parkeren 
t/o Ito
Afgelopen dinsdag 15 december kon u kijken hoe de herinrichting op het Gustav Mahlerplein 
vordert. Inmiddels zijn enkele natuurstenen randen geplaatst en worden de contouren van het 
plein zichtbaar. Maar er gebeurt meer.
Vanaf maandag 4 januari mogen er geen fietsen meer geparkeerd worden tegenover het Ito-
gebouw, ook niet buiten de rekken. Als er toch nog fietsen staan... dan gaan ze naar het depot van 
de gemeente.
Door de aanpassing van het bouwterrein kan het fietspad niet meer worden gebruikt. De fietsers 
die van en naar het station willen, worden omgeleid via de Gustav Mahlerlaan, de Aaron 
Coplandstraat en de Arnold Schönberglaan. Uiteraard kunt u straks via een fietspad de nieuwe 
fietsparkeergarage bereiken, maar het doorgaande fietspad over het Gustav Mahlerplein komt niet 
meer terug. lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/12-december/waterleiding/

22 en 23 december: Kindercampus schuift op naar definitieve plek
Het Parool berichtte: “Het schoolgebouw van Kindercampus Zuidas aan de Boelelaan van bijna 
een miljoen kilo schuift volgende week 30 meter op. De school wordt gekoppeld aan een recent 
gebouwd tweede deel, om er vervolgens één gebouw van te maken.” En http://www.amsterdam.nl/
zuidas/nieuws/2015/12-december/schooltje-schuiven/
de schoolkinderen hebben les gehad van de schoolschuifdirecteur.
http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/4208855/2015/12/16/
Schoolgebouw-Kindercampus-Zuidas-schuift-30-meter-op.dhtml

Gentlemen’s Place (GPstore) geopend in Zuidas
De Couturekrant berichtte: Zelfs last minute en je kunt er 24 uur terecht (op afspraak). En zonder 
afspraak op de normale openingstijden. http://www.couturekrant.nl/4-mode/fashion/3422-
gentlemen-s-place-voor-het-nieuwe-shoppen-op-amsterdamse-zuidas.html
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Nieuwsbrief en wandelingen 2016 Vrienden van het Beatrixpark 
Met een bijdrage van Marleen Munniksma o.a. over Zuidasdok, een advies in het artikel over 
zoethout en in de artsenijhof ontmoetten vrijwilligers van de Artsenijhof een groep vrijwilligers van 
de kruidentuin bij het Muiderslot. Plus een interview met vrijwilligster van het eerste uur, Marjan 
Stomph. Nieuwsbrief najaar 2015-
De agenda 2016 voor IVN wandelingen: zondagmiddag van 14.00 -15.30 uur op de eerste zondag 
van de maand. Bomen: 3 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 2 oktober, 6 november, 4 december. 
Vertrek: parkingang Diepenbrockstr., t/o de Herman Gorterstraat. Artsenijhof: 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 
augustus, 4 september. Vertrekpunt zie boven. Info: Henk Wolters 6644506, 
henk.snezana@upcmail. http://www.vriendenbeatrixpark.nl/category/nieuws/

Nieuws uit B&W week 51
Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stemt in met de overdracht van het 
opdrachtgeverschap en de bestuursopdracht van de Sportas. De uitvoering van de Sportas loopt 
tegen zijn grenzen aan door het ontbreken van een ruimtelijk kader. Vandaar dat de Sportas wordt 
overgedragen van de RvE Sport en Bos naar de RvE Ruimte en Duurzaamheid.

Nieuw adres afvalinzameling Luchtvaartstraat 9 
Sinds maandag 14 december is de afdeling Afvalinzameling van stadsdeel Zuid te vinden op een 
nieuw adres. Het nieuwe adres is: Luchtvaartstraat 9, 1059 CA Amsterdam. U kunt nu daar terecht 
voor het ophalen van Big Bags om uw bouw- en sloopafval aan te bieden. De oude plek, de werf 
aan de President Kennedylaan 5 is gesloten. meer info lees verder https://www.amsterdam.nl/zuid-
gebied/nieuws/nieuws-stadsdeel/2015/12/nieuw-adres/

AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail 
naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar 
stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de 
Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

Tot mei 2016 verleggen leidingen stadsverwarming Vivaldistraat
De stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de 
nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Vanaf begin november is op twee locaties een 
werkterrein gemaakt om boringen voor deze nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: 
één in de Antonio Vivaldistraat en één in het Beatrixpark. De werkzaamheden van de persboringen 
duren tot mei 2016. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/12-december/werkzaamheden/

tot 31 december werkzaamheden appartementencomplex De Fred
In de kerstvakantie wordt gestart met het verwijderen van de damwanden. Onacceptabele 
geluidhinder is niet te verwachten. De  Geert Groote College en de British School ontvangen 
(tijdelijk) wel meer dan 80 dB(A). bron: bewonersbrief dienst Zuidas.

tot 24 december aanleg fundering voor gebouw Telesto
De bouw van de drie kantoorpaviljoens van Telesto is gestart, De funderingspalen worden 
momenteel volgens de zogenaamde schroefmethode geplaatst. Dit werk duurt tot uiterlijk 24 
december.
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Heilijgers, info@heilijgers.nl 
of bellen naar 033 454 5700. bron: bewonersbrief dienst Zuidas.

4 januari  2016 werkzaamheden verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek
A.J Ernststraat, Buitenveldertselaan: omleiding verkeer 
De werkzaamheden starten op maandag 4 januari 2016 en worden begin april 2016 afgerond. Het 
werk wordt in vier fasen uitgevoerd:  Fase 1: bouw gasreduceerstation, duur 10 weken, Fase 2: 
gestuurde boring gas, duur 1,5 week, Fase 3: oversteek gasleiding A.J. Ernststraat, duur 1 nacht,  
Fase 4: afbouw gasreduceerstation en aansluitingen gas oost en westzijde, duur 2 weken
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Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden. Lees 
de bewonersbrief pdfversie

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/werkzaamheden/

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Verkeersbesluit plaatsen van verschillende bushaltes GPbus voor een fijnmazig openbaar vervoer 
in Buitenveldert Amsterdam-Zuid. Bekijk de haltes hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
stcrt-2015-45798.html

Verkeersbesluit fietspad door Beethoven fase 1 secundaire weg Beethovenstraat en 
ontsluitingsweg Christian Neefestraat 
Herprofilering: Door nieuwbouw in het projectgebied Beethoven, gelegen aan de Beethovenstraat 
tussen de Prinses Irenestraat en de ring A10 een herprofilering aan deze zijde van de 
Beethovenstraat noodzakelijk is
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-46362.html

Verlenging beslistermijn met zes weken
* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het oprichten van een trafo, een koelunit en een hekwerk ter 
plaatse van de zuidgevel, verzonden d.d. 10 december 2015. OLO-nummer 2017549.
Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@946298/verlenging-5/

Aanvraag evenementenvergunning
Scheldeplein 2, 1078 GR: voor het houden van het evenement "Horecava The Corner" van 11 
januari 2015 tot en met 14 januari 2015 van 09.00 uur tot 22.00 uur. Dossiernummer 2015-15323.
De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage bij stadsdeel Zuid. Gedurende 
genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het  AB van de bestuurscommissie van 
stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@946027/aanvraag/
Aanvraag horecavergunning
George Gershwinlaan 534 Unit 2, 1082 MT: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf zonder terras. Dossiernummer 2015-15436.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze richten aan:
Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@947843/aanvraag-5/

Waterschap
Aanvraag vergunning
Voor het bouwen van een kelder met bovenbouw ter hoogte van De Boelelaan 1067, 1082 SB 
Amsterdam- AGV - W-15.03086. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2015-9806.html

ODNZKG 
Verleende omgevingsvergunning uitkijktoren Beatrixpark
Het betreft een vergunning voor het realiseren van een uitkijktoren. Verzenddatum beschikking: 
-12-2015. Zaaknummer: 144433. Een bezwaar indienen kan tot 28 januari 2016. https://
prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=25716

Aanvraag omgevingsvergunning
Voor het tijdelijk bouwen van trappen, waarvan één met overkapping, verbreden viaduct, plaatsen 
hekwerk, op de locatie Strawinskylaan. Ontvangstdatum aanvraag: 14-12-2015, RVE Zuidas, 
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zaaknummer: 191619  https://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?
mObj=25016

Aanvraag omgevingsvergunning * Herprofilering van de De Boelelaan. De ontwerp-beschikking ligt 
vanaf vrijdag 4 december 2015 6 weken ter visie, tot 15 jan 2016.  https://
prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1262?mBmt=5

21 december zangworkshop Mieke Manschot en Merain 18.30-20.00 en 24 december 
Lunchconcert 12.30 tot 13.00 - 14.00 uur, met Santa Ignace, De nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2  http://www.denieuwepoort.org/nl//event/lunchconcert-24-dec

5 januari 12.30 - 13.00 Het Neva ensemble uit St. Petersburg met gewijde muziek, Thomaskerk, 
Pr. Irenestraat 36 http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
8 januari heropeningsfeest Huis van de Wijk Buitenveldert 13.00-23.00 uur A.J. Ernststraat 112
http://www.wocbuitenveldert.nl/Wijkkrant.html

t/m 14 februari, tentoonstelling Entropical van kunstenaars Debra Solomon en Jaromil Rojo in Het 
Glazen Huis, Amstelpark De tentoonstelling gaat in op de achtergrond van digitale transacties. Het 
verbinden van digitale waardecreatie en de praktijk van stadslandbouw komt tevens aan bod. Op 
de laatste dag van de tentoonstelling worden stadslandbouwers en geïnteresseerden uitgenodigd 
om de tempeh matten op te halen. De matten kunnen gebruikt worden ter verbetering van de 
stedelijke bodemvruchtbaarheid. Deze middag zal op feestelijke wijze worden gevierd.  https://
www.amsterdam.nl/zuid-gebied/nieuws/nieuws-stadsdeel/2015/12/opening/ 
t/m 12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    donderdag t/m 
zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 
omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste tentoonstelling over 
onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door 
ARCAM. http://www.arcam.nl/rondleiding-what/?
utm_source=Nieuwsbrief+subscribers&utm_campaign=977e8b7e98-
Nieuwsbrief_17_11_2015&utm_medium=email&utm_term=0_4645c3268e-977e8b7e98-18452171
7
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Inloopavond 14 december 18.00-20.00 uur Freshfields Bruckhaus Deringer, Strawinskylaan 10, 
Amsterdam
Dienst Zuidas beantwoordt uw vragen over het plan om een ondergrondse fietsparkeergarage te 
maken onder de vijfhoek. De derde fietsparkeergarage in Zuidas bij station Amsterdam Zuid lijkt er 
daadwerkelijk te gaan komen nu de financiering in principe rond is. Als hij klaar is kunnen er 3.500 
fietsen in. De kosten zijn ca 15 miljoen. Over de bijdrage van de SRA en de gemeenteraad wordt 
begin 2016 een beslissen verwacht. En er is een aanvraag ingediend bij ODNZKG om de 
bestemming te wijzigen in fietsparkeergarage (zie aanvraag hieronder)  http://www.amsterdam.nl/
zuidas/nieuws/2015/12-december/zuidas-krijgt-derde/

Speelobject met organische vorm in Beatrixpark
“In een organisch gevormde betonnen constructie komen diverse speelattributen om mee of op te 
spelen.
Het ontwerp is van het hoofdstedelijke ontwerpbureau Carve. De uitvoering is in handen van Van 
Vliet uit Harmelen. De meeste mensen die het spuitcement aanbrengen, zijn gespecialiseerd in het 
aanleggen van skatebanen, waar eveneens sprake is van organische vormen in cement.”  bron: 
Cobouw 
 http://www.carve.nl/media/image/1225/slide.jpg
Grondruil en NoMa-house
De Gemeente Amsterdam en Sax Vastgoed BV ruile 8 december 2015 een stuk grond. Doel voor 
de Gemeente Amsterdam is om ruimte (voormalige Gold Star tennisbanen) beschikbaar te krijgen 
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voor de verdere ontwikkeling van het ‘Kenniskwartier’. Sax Vastgoed BV krijgt voor de ruil op een 
andere locatie in Zuidas twee stukken grond. Projectontwikkelaar Maarsen Groep (moederbedrijf 
van SAX) verwierf de grond van  de tennisbanen voor de som van - toen nog - 25 miljoen gulden 
(€ 11.344.500)
Op de hoek van de Mahlerlaan en Buitenveldertselaan wordt meteen gestart met de bouw van het 
kantoorpand NoMaHouse dat bestaat uit 11 verdiepingen met in totaal 14.000 vierkante meter aan 
te verhuren oppervlakte. Op de begane grond (in de zogenaamde ‘plinten’) is ruimte voor 
commerciële voorzieningen en horeca. September 2017 wordt de oplevering verwacht. Meer 
informatie over NoMa House vindt u op de website. 
 http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/12-december/grondruil-decennium/

Walk of fame
“Op Wereldgehandicaptendag (3 december) maakte de Lucille Werner Foundation de winnaars 
van de Business Walk of Fame verkiezing bekend. Stuk voor stuk werkgevers die zich er voor 
inzetten toegankelijk te zijn voor werknemers met een handicap. De winnaars kregen een tegel in 
de Walk of Fame, centraal gelegen in het bruisende (inter)nationale hart van het bedrijfsleven; de 
Zuidas. lees hier wie de winnaars zijn.https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/nieuws/nieuws-
stadsdeel/2015/12/winnaars-business/

Concept Gebiedsagends Buitenveldert/Zuidas 2016-2019
Op de webstite van Amsterdam Zuid is te lezen dat: ”De gebiedsagenda bevat de belangrijkste 
opgaven van het gebied op basis van gebiedsanalyses, specifieke gebiedskennis en bestuurlijke 
ambities. De gebiedsagenda is het document dat op basis van gezamenlijkheid de specifieke 
ambities en doelen van het gebied in beeld brengt en prioriteiten stelt. De agenda heeft een 
meerjarig perspectief.” De Gebiedsagenda wordt 16 december in het AB van de 
bestuurscommissie Zuid behandeld. lees verder Gebiedsagenda 2016-2019 Buitenveldert / Zuidas 
(PDF, 735 kB)

16 december vergadering gemeenteraad,13:00 uur en 19.30 uur tevens donderdag 17 december 
2015 om 13.00 uur en 19.30 uur, locatie: Raadzaal
Agendapunt 10, Vaststellen van het Uitvoeringsbesluit De Boelelaan Oost Zuidas (Gemeenteblad 
afd. 1, nr. 1356)  http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/
id=3381

Van 8 naar 1 Inspraakverordening
Vanaf 1 december 2015 ligt het concept Algemene Inspraakverordening ter inzage voor inspraak. 
Tot 15 januati 2016 kunt u reageren.  lees meer
Download: concept Algemene Inspraakverordening (PDF, 73 kB) https://www.amsterdam.nl/
actueel/bekendmakingen/vergunningen/@944872/inspraak-algemene/?
utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20151210&utm_content=link_ID0E6GAK&utm_campaign=Donderdag%2010%20
december%202015

15 december vergadering Regioraad: Besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn 20:45, raadszaal 
stadhuis Amsterdam
De agenda en stukken over de Ombouw Amstelveenlijn en het advies (november 2015) van de 
Reizgers Advies Raad waarin voorgesteld wordt om de lijn op het kruispunt Buitenveldertselaan/
De Boelelaan ondergonds te brengen te heroverwegen en niet uit te sluiten. Verder wordt 
aandacht wordt gevraagd voor goed bereikbare en toegankelijke haltes en overstaproutes voor 
mensen met een beperking. Speciaal op en om Station Zuid.
http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad-%28jaar/regioraad-2015/
regioraad-2015-12-15/

AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW
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Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail 
naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar 
stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de 
Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

17 en 18 december rijdt er s‘nachts een slijptrein tussen station Duivendrecht en Riekerpolder
voor vragen ga naar http://www.prorail.nl/omwonenden/contact-publiek
bron: De Echo.

15, 16, 17 december tussen 22.00 en 6.00 uur verwijderen hulpbrug Europaboulevard/Station Rai
De nieuwe stationshal Amsterdam RAI en de nieuwe oostelijke opgang naar het perron zijn klaar. 
De hulpbrug over de Europaboulevard is niet meer nodig. Het verwijderen gebeurt in de nachten. 
http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-amsterdam-zuid-duivendrecht/nieuws/verwijderen-
hulpbrug-over-de-europaboulevard

14-18 december 7.00-19.00 bomenkap Fred. Roeskestraat (Parnas)
Vóór de Kerst wordt in opdracht van Zuidas de 2de fase van het kappen van bomen uitgevoerd. 
Voor de te kappen bomen is reeds een kapvergunning afgegeven. Deze bomen en een stuk 
bosplantsoen bevinden zich langs de Fred. Roeskestraat ter hoogte van de in aanbouw zijnde 
tijdelijke rechtbank en langs de Fred. Roeskedwarsstraat. bron: bewonersbrief dienst Zuidas.

17-31 december werkzaamheden appartementencomplex De Fred
Momenteel worden de vloeren gestort van de bouwblokken en de fietsparkeergarage. In de 
kerstvakantie gestart wordt met het verwijderen van de damwanden. Onacceptabele geluidhinder 
is niet te verwachten. De  Geert Groote College en de British School ontvangen (tijdelijk) wel meer 
dan 80 dB(A), daarom wordt er tijdens de kerstvakantie gewerkt. bron: bewonersbrief dienst 
Zuidas.

tot 24 december aanleg fundering voor gebouw Telesto
De bouw van de drie kantoorpaviljoens van Telesto is gestart, De funderingspalen worden 
momenteel volgens de zogenaamde schroefmethode geplaatst. Dit werk duurt tot uiterlijk 24 
december.
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Heilijgers, info@heilijgers.nl 
of bellen naar 033 454 5700. bron: bewonersbrief dienst Zuidas.

Opwellend water in de Fred Roeskestraat t.h.v. de begraafplaats 
Mogelijk lekt een kraan of een afsluiter van de drinkwaterleiding. De weg moet dus open om een 
kijkje te nemen. Verkeer kan enige hinder ondervinden maar alle bestemmingen blijven bereikbaar. 
lees meer http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/12-december/fred-roeskestraat/

tot 16 december afsluiting fietspad Spoorslagsloot ivm werkterrein Noord- en Zuidkant A10      Op 
twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk 
te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/boring-a10/

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/werkzaamheden/

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG
Bekendmaking voorbereidingsbesluit Zuidas-Vivaldi
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 3 december 2015 en geldt voor een 
periode van één jaar. Dit voorbereidingsbesluit ligt ter inzage met ingang van 3 december 
gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Het voorbereidingsbesluit Zuidas-Vivaldi is 

https://webmail.kpnxchange.com/OWA/redir.aspx?C=23ee5d07d8be4aac872aa35dc1091f8f&URL=mailto%3aomgevingscoordinatie%40zuidas.nl
https://webmail.kpnxchange.com/OWA/redir.aspx?C=23ee5d07d8be4aac872aa35dc1091f8f&URL=mailto%3aomgevingscoordinatie%40zuidas.nl
http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?rerouted=true&district=Zuid&productid=%7BD5F9EF09-0F3A-4E59-8435-4873EB7CD609%7D
http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?rerouted=true&district=Zuid&productid=%7BD5F9EF09-0F3A-4E59-8435-4873EB7CD609%7D
https://webmail.kpnxchange.com/OWA/redir.aspx?C=23ee5d07d8be4aac872aa35dc1091f8f&URL=mailto%3aservice%40odnzkg.nl
https://webmail.kpnxchange.com/OWA/redir.aspx?C=23ee5d07d8be4aac872aa35dc1091f8f&URL=mailto%3aservice%40odnzkg.nl
https://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfr=285
https://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfr=285
http://www.prorail.nl/omwonenden/contact-publiek
http://www.prorail.nl/omwonenden/contact-publiek
http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-amsterdam-zuid-duivendrecht/nieuws/verwijderen-hulpbrug-over-de-europaboulevard
http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-amsterdam-zuid-duivendrecht/nieuws/verwijderen-hulpbrug-over-de-europaboulevard
http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-amsterdam-zuid-duivendrecht/nieuws/verwijderen-hulpbrug-over-de-europaboulevard
http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-amsterdam-zuid-duivendrecht/nieuws/verwijderen-hulpbrug-over-de-europaboulevard
mailto:info@heilijgers.nl
mailto:info@heilijgers.nl
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/12-december/fred-roeskestraat/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/12-december/fred-roeskestraat/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/boring-a10/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/boring-a10/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/werkzaamheden/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/werkzaamheden/


digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.
0363.K1501VBGST-VG01. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open. https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@944553/zuidas-vivaldi/
Nieuwe straatnaam vastgesteld: Clara Schumannstraat De straat loopt ten westen parallel aan de 
Parnassusweg en staat haaks op G. Malherlaan. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2015-116913.html
Aanvraag horecavergunning
* Claude Debussylaan 130, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2015-15271. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het 
stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Uw 
zienswijze richt u aan:
Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA  Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@945289/aanvraag-3/
Verleende evenementenvergunning
* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Valhalla Festival" op 19 
december 2015, verzonden d.d. 8 december 2015. Dossiernummer 2015-14111.https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@945426/besluit-europaplein/

ODNZKG 
Aanvraag omgevingsvergunning * Herprofilering van de De Boelelaan. De ontwerp-beschikking ligt 
vanaf vrijdag 4 december 2015 6 weken ter visie, tot 15 jan 2016.  https://
prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1262?mBmt=5
Aanvraag kapvergunning * Noordzijde Amstelpark en oostzijde Amstel, het kappen van 64 bomen. 
Ontvangstdatum aanvraag: 04-11-2015 Aanvrager: TenneT TSO, zaaknummer: 181022. 
https://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=23902
Aanvraag omgevingsvergunning * Vijfhoek (Kadastraal perceelnummer 2763, kadastrale sectie 
AB), De aanvraag betreft het planologisch wijzigen van de bestemming t.b.v. het realiseren van 
een fietsgarage. Ontvangstdatum aanvraag: 04 december 2015, aanvrager: Gemeente 
Amsterdam, Dienst Zuidas. Zaaknummer: 177785. https://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!
suite42.scherm1260?mObj=23718

vanaf 13 december - 14 februari, tentoonstelling Entropical van kunstenaars Debra Solomon en 
Jaromil Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark De tentoonstelling gaat in op de achtergrond van 
digitale transacties. Het verbinden van digitale waardecreatie en de praktijk van stadslandbouw 
komt tevens aan bod. https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/nieuws/nieuws-stadsdeel/2015/12/
opening/
15 december 12:30 lunchconcert, Amsterdam Wind Quintet, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Tim 
Wintersohl, fluit, Marije Clemens, hobo, Hanka van Doesum-Clout, klarinet, Ellen Bayens, hoorn 
Marijke Zijlstra, fagot. Zij spelen werk van P.I. Tsjaikovski en Bill Holcombe. http://
www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma en op18 december 20.00 uur, 
Benefietconcert i.s.m. Stichting Vluchteling http://www.thomaskerk.nl/activiteiten Dit concert wordt 
gegeven door het talentvolle Spero Nova Ensemble in samenwerking met Stichting Vluchteling om 
geld in te zamelen ten behoeve van vluchtelingenkinderen.
18 december-12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    
donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, 
sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste 
tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. 
Georganiseerd door ARCAM. http://www.arcam.nl/rondleiding-what/?
utm_source=Nieuwsbrief+subscribers&utm_campaign=977e8b7e98-
Nieuwsbrief_17_11_2015&utm_medium=email&utm_term=0_4645c3268e-977e8b7e98-18452171
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Doelstellingen gebiedsagenda 2016-2019 voor Buitenveldert/Zuidas 
Uit de vergadering van de commissie Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening en Samenleving 
Bestuurscommissie Zuid. De gebiedsagenda maakt deel uit van het gebiedsplan  2016. Daarin 
leest u wat de belangrijkste thema’s zijn in het gebied Buitenveldert/Zuidas en wat de gemeente 
samen met bewoners, ondernemers en instellingen in 2016 per thema gaat doen.
Doelstellingen zijn: 
 Woningaanbod en voorzieningen afstemmen op wijzigingen in de bevolkingssamenstelling; 
Samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas en binding tussen huidige en nieuwe bewoners 
versterken; 
Ouderen de kans geven langer zelfstandig te blijven wonen; 
Beter gebruikmaken van de mogelijkheden die het openbare groen en het water bieden;
Fiets- en voetgangersroutes veiliger en aantrekkelijker maken en autoverkeer beter laten 
doorstromen voor de betere bereikbaarheid van het gebied. 
Vanuit het programma Leef Zuidas! wordt ook aan bewoners gevraagd met suggesties te komen 
voor verlevendiging van Zuidas. lees verder http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/
id=280991/type=pdf/1._gebiedsplan_Buitenveldert_Zuidas.pdf  
1. gebiedsplan Buitenveldert Zuidas (Beleidsnota | 16.3Mb) en voor het indienen van plannen 
waarvoor subsidie beschikbaar is kijk voor inspiratie bij initiatieven die al zijn uitgevoerd. Lees de 
voorwaarden en aanvragen hier. 
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid={F4ED62FD-AD67-4C78-B4D5-1DE9A58B549C}
&id=vraag_1 

Kruising Buitenveldertselaan/De Boelelaan: Nu uitwerking, later besluit en uitvoering
De voorgestelde maatregelen worden nu verder uitgewerkt in het kader van het 
‘Verkeersonderzoek Zuidas’, dat in de loop van 2016 klaar is. De aanpassingen aan de kruising, 
waar uiteindelijk voor wordt gekozen, zullen worden uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. 
Onderzoekers geven mogelijke maatregelen aan:
De aanleg van een nieuwe route (ondergronds) voor voetgangers en fietsers tussen Station Zuid 
en de collegezalen-gebouwen van de Vrije Universiteit. 
Bussen en trams (inclusief de Amstelveenlijn) tussen het VU Medisch Centrum en Station Zuid 
(rijrichting west-noord), mee laten rijden met het autoverkeer op een vrijliggende baan voor het 
openbaar vervoer.
* In omgekeerde rijrichting (noord-west), vanaf Station Zuid richting het VU Medisch Centrum 
kunnen de bussen op de Parnassusweg met het overige verkeer meerijden, om zodoende de 
Amstelveenlijn en overig openbaar vervoer op de kruising niet te blokkeren. lees verder 
http://amstelveenlijn.nl/amsterdam-stemt-in-met-onderzoeksresultaten-buitenveldertselaande-
boelelaan/

Ruimte voor reizigers in nieuwe stationshal RAI 
“1 december 2015 werd de toegang naar het perron aan de oostelijke kant van de 
Europaboulevard geopend. De stationshal is twee keer zo groot geworden en is veranderd van 
een wat bedrukte donkere ruimte naar een transparante en lichte toegangspoort. Ook is er ruimte 
gecreëerd voor het parkeren van 700 fietsen. 
Architect van de uitbreiding is Paul van Ree en Evelien de Munck Mortier (adviseur bureau 
Spoorbouwmeester). aan de wand hangen lichtbakken met kunstwerken van kunstenaars Anne en 
Anna van Polly’s Picture Show. Zij bedachten ‘Mise en Scene’, de kunstzinnige wand met twee 
lichtbakken. Het stelt het Theater van de Reiziger voor, met het station als decor en de reizigers 
als acteurs. In 2016 is de spoor uirbreiding gereed.” lees verder in Metronieuws http://
www.metronieuws.nl/binnenland/amsterdam/2015/11/plas-in-de-oude-appie-op-het-vernieuwde-
station-rai of 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/11-november/opening-stationshal/

RAI Amsterdam gaat voor 50 procent minder CO2 –uitstoot door Stadswarmte 
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De RAI berichtte: “RAI Amsterdam heeft een duurzame stap gezet met een flinke 
vermogensuitbreiding van haar stadswarmte. Gebruikte de RAI voorheen zowel gas als warmte 
voor de verwarming van haar hallen, vanaf nu wordt vrijwel alleen nog milieuvriendelijke 
restwarmte van de Nuon-centrale in Diemen gebruikt.” http://www.rai.nl/nl/rai-amsterdam/
nieuwsbericht/nuon-stadwarmte/

Een zwembad op Zuidas?
“Het gaat hier niet over een echt zwembad, maar over de ondergrondse waterberging die bij de 
fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein wordt gebouwd. Er kan maar liefst 750 m3 water 
in. Dat is bijna zoveel als in het 25 meter bad in het De Mirandabad. De gemeente Amsterdam 
noemt de ondergrondse waterberging op Twitter voor de grap een zwembad.”lees verder op 
Dichtbij.nl  http://www.dichtbij.nl/amsterdam/regionaal-nieuws/artikel/4203208/zuidas-krijgt-geheim-
zwembad-onder-het-gustav-mahlerplein.aspx

Ravel Residence officieel geopend
Op 30 november is studentencomplex Ravel Residence officieel geopend door wethouder Laurens 
Ivens. Door middel van een druk op de knop werd er op feestelijke wijze een luchtfoto van het 
complex van 2 x 3 meter groot op aluminium onthuld. https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/
nieuws/nieuws-buitenveldert/2015/officiele-opening/

Nieuws uit B&W week 49
Ruimtelijke Ordening: Het college stemt in met het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan 
Kenniskwartier Noord. Ter kennisname naar de commissie Ruimtelijke Ordening van 13 januari 
2016. 

woensdag 9 december vergadering raadscommissie RO, 13:30-12.30 uur en z.n. van 19.30 -22.30 
uur
Locatie: De Rooszaal, 0239, stadhuis
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3371
Ruimtelijke Ordening punt 11 Vaststellen Uitvoeringsbesluit De Boelelaan Oost Zuidas Nr. 
BD2015-017305 voor de bijlagen waaronder advies van de bestuurcommissie Zuid, kijk hier

15 december vergadering Regioraad:Besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn
De SRA-regioraad neemt het definitieve besluit, na raadpleging van de gemeenteraden van 
Amsterdam en Amstelveen, op 15 december 2015. Vervolgens kan begin 2016 de aanbesteding 
starten voor het 1e tracédeel tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk.” http://
www.metropoolregioamsterdam.nl/nieuwsarchief/nieuws/stadsregio-amsterdam-stemt-in-met-
plannen-vernieuwing-amstelveenlijn-493
http://www.stadsregioamsterdam.nl/nieuws/@6044/financiering-0/

AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail 
naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar 
stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de 
Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

tot 16 december afsluiting fietspad Spoorslagsloot ivm werkterrein Noord- en Zuidkant A10      Op 
twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk 
te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat. Voor het maken van de bouwkuip wordt 
een damwand aangebracht en dat duurt ca 2 weken. Dit kan geluidsoverlast geven. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/boring-a10/

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat
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http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/werkzaamheden/

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG
Bekendmaking voorbereidingsbesluit Zuidas-Vivaldi
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 3 december 2015 en geldt voor een 
periode van één jaar. Dit voorbereidingsbesluit ligt ter inzage met ingang van 3 december 
gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Het voorbereidingsbesluit Zuidas-Vivaldi is 
digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.
0363.K1501VBGST-VG01. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open. https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@944553/zuidas-vivaldi/

ODNZKG 
Verleende omgevingsvergunning
* Strawinskylaan (noordzijde) Het betreft een vergunning voor het kappen van 9 bomen. 
Verzenddatum beschikking: 01-12-2015. Zaaknummer: 137602 
https://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=23503

13 december 11.00-17.00 Pure Wintermarkt in het Amstelpark  http://www.puremarkt.nl/
agenda.html
15 december 12:30 lunchconcert, Amsterdam Wind Quintet, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Tim 
Wintersohl, fluit, Marije Clemens, hobo, Hanka van Doesum-Clout, klarinet, Ellen Bayens, hoorn 
Marijke Zijlstra, fagot. Zij spelen werk van P.I. Tsjaikovski en Bill Holcombe. http://
www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
18 december-12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    
donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, 
sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste 
tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Tot 
11 december earlybird korting kijk hier (foto Infinity © Jeroen Musch)  http://www.arcam.nl/
rondleiding-what/?utm_source=Nieuwsbrief+subscribers&utm_campaign=977e8b7e98-
Nieuwsbrief_17_11_2015&utm_medium=email&utm_term=0_4645c3268e-977e8b7e98-18452171
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Concept Uitvoeringsbesluit Strawinsky in de maak
Voor het opstellen van het concept Uitvoeringsbesluit Strawinsky organiseerde Dienst Zuidas drie 
buurtbijeenkomsten. Bewoners konden reageren op de planontwikkeling voor het gebied dat 
gelegen is tussen de ring, Beethovenstraat, Pr. Irenestraat en Parnassusweg. Het 
uitvoeringsbesluit vormt het stedenbouwkundig kader voor alle projecten binnen het gebied 
Strawinsky. Het College van B&W van Amsterdam zal het concept eind februari 2016 vrijgeven 
voor inspraak. Belangrijke aandachtspunten waren: veiligheid fiets/wandelroutes o.a. rondom 
Vijfhoek en druk kruispunt, nieuw water aanleggen werd geopperd en groen, terrasvoorziening bij 
Parnassusweg is welkom.” Op de website leest u in de verslagen meer. http://www.amsterdam.nl/
zuidas/nieuws/2015/11-november/strawinsky/  

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi 
Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi is digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1404BPGST-
OW01. Zienswijze indienen voor 17 december 2015,  en richt u aan de gemeenteraad van 
Amsterdam, p/a: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor 
het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de 
gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524. De 
kennisgeving leest u hier. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-38381.html

Ondernemen in Zuidas
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http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/11-november/goed-in-bouw/
lees het interview over de ervaringen van de horeca-ondernemer van Koetjes en Kalfjes op Zuidas 

Parkeren en exposeren in één gebouw bij de RAI
25 november ging de laatste schroefpaal de grond in bij de RAI. Met de groei van de Zuidas in het 
afgelopen decennium, zijn er rondom de RAI verschillende parkeerterreinen verdwenen. Daarom 
bouwt de RAI Amsterdam een nieuw parkeergebouw met 1.000 parkeerplaatsen. Het RAI 
Parkeergebouw komt aan de snelwegzijde van de RAI, tussen Hal 8 en Hal 10 te staan. In 
augustus 2016 wordt het gebouw in gebruik genomen. http://www.rai.nl/nl/rai-amsterdam/
nieuwsbericht/laatste-paal-rai-parkeergebouw-geslagen-door-stadsdeelvoorzitter-capel/

Op kavel 4 ontwerp KENK architecten
De Architect berichtte: ”Kavel 4 in de Amsterdamse Zuidas wordt ingevuld door KENK architecten 
met een 70 meter hoog, bakstenen gebouw. Het moet volgens de opdrachtgever Zuidschans cv en 
Syntrus Achmea een verbindend gebouw worden tussen de internationale kantoorarchitectuur en 
de Nederlandse woningbouw op de Zuidas.” lees verder http://www.dearchitect.nl/nieuws/
2015/11/25/kenk-architecten_woontoren-zuidas/woontoren-zuidas-door-kenk.html

Analyse bereikbaarheid Amsterdam Zuid
De komende jaren wordt er volop gebouwd in Zuidas en gestart met de aanleg van Zuidasdok. Om 
Amsterdam Zuid en Zuidas bereikbaar te houden is veel slimheid van alle betrokkenen nodig. 
Zoals in de nieuwsberichten week 47 van B&W viel te lezen is de inzet om dit te doen in intensieve 
samenwerking met de wegbeheerders in de regio. Er komt een overall bereikbaarheidsstrategie 
waarbij automobilisten worden geholpen bij het kiezen van slimme mobiliteitskeuzes. Per 
doelgroep worden reisalternatieven ontwikkeld (vraagbeïnvloeding) en wordt verzwaring van de 
aanpak van incidentmanagement en projectoverstijgende communicatie bekeken. Bovendien 
zullen er verscherpte voorwaarden worden gesteld aan de afzonderlijke projecten. Uitganspunt 
hierbij is dat er niet meer dan 10 minuten extra vertraging mag zijn op de belangrijkste routes in de 
regio. Bovendien zullen er verscherpte voorwaarden worden gesteld aan de afzonderlijke 
projecten. Uitganspunt hierbij is dat er niet meer dan 10 minuten extra vertraging mag zijn op de 
belangrijkste routes in de regio. Ter kennisname in de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 
van 2 december 2015 en ter kennisname in de commissie Ruimtelijke Ordening van 9 december 
2015.” lees de uitkomst van de Analyse Bereikbaarheid Amsterdam Zuid - Notitie tbv PBMA 
23-09-2015 (Bijlage | 1.4Mb) of de samenvatting http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-
bin/showdoc.cgi/action=view/id=280208/type=pdf/
3._Management_samenvatting_van_de_notitie____Bereikbaarheid_Amsterdam_Zuid____tbv_PB
MA_23-09-2015.pdf

woensdag 9 december vergadering raadscommissie RO, 13:30-12.30 uur en z.n. van 19.30 -22.30 
uur
Locatie: De Rooszaal, 0239, stadhuis
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3371
Ruimtelijke Ordening punt 11 Vaststellen Uitvoeringsbesluit De Boelelaan Oost Zuidas Nr. 
BD2015-017305 voor de bijlagen waaronder advies van de bestuurcommissie Zuid, kijk hier
Met de aanleg van de oversteeksplaats is inmiddels al begonnen.

15 december vergadering Regioraad:Besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn
De SRA-regioraad neemt het definitieve besluit, na raadpleging van de gemeenteraden van 
Amsterdam en Amstelveen, op 15 december 2015. Vervolgens kan begin 2016 de aanbesteding 
starten voor het 1e tracédeel tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk.” http://
www.metropoolregioamsterdam.nl/nieuwsarchief/nieuws/stadsregio-amsterdam-stemt-in-met-
plannen-vernieuwing-amstelveenlijn-493
http://www.stadsregioamsterdam.nl/nieuws/@6044/financiering-0/

Heeft u een leuk idee voor uw buurt?
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De bestuurscommissie heeft subsidie voor eenmalige bewonersinitiatieven. U kunt subsidie 
aanvragen voor een kleinschalig initiatief waarmee uw buurt groener, schoner of veiliger wordt. 
Stadsdeel Zuid stelt per initiatief maximaal € 5.000,- beschikbaar. Hoe werkt het? Voor inspiratie: 
deze initiatieven zijn al uitgevoerd.
Lees de voorwaarden en aanvragen hier. 
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid={F4ED62FD-AD67-4C78-B4D5-1DE9A58B549C}
&id=vraag_1

AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail 
naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar 
stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de 
Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

tot 16 december afsluiting fietspad Spoorslagsloot ivm werkterrein Noord- en Zuidkant A10      Op 
twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk 
te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat. Voor het maken van de bouwkuip wordt 
een damwand aangebracht en dat duurt ca 2 weken. Dit kan geluidsoverlast geven. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/boring-a10/

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/werkzaamheden/

Vanaf 23 november af en toe geluidshinder bouw parkeergarage Atrium  
Door deze werkzaamheden ontstaat er de komende maanden op sommige momenten 
geluidsoverlast. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/11-november/storten-beton/
 
t/m 23 december aanbrengen funderingspalen voor gebouw Telesto in de Fred. Roeskestraat    De 
funderingspalen worden volgens de zogenaamde schroefmethode uitgevoerd. De werkzaamheden 
nemen ongeveer 4 weken tijd in beslag.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Geen vergunning vereist
* De Boelelaan 28, 1083 HJ: voor het vergroten van het gebouw door het plaatsen van een 
bijbehorend bouwwerk tegen de westgevel ten behoeve van een technische ruimte voor een 
noodstroom aggregaat met behoud van bestemming daarvan tot kantoor. https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@942091/besluit-4/

Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein, 1078 GS: voor het houden van het evenement "ISE Projection Mapping" op 11 
december 2016 van 18.30 uur tot en met 20.30 uur. Dossiernummer 2015-15114.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze richten aan:
Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdamhttps://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@942722/aanvraag-
europaplein/

Verleende exploitatievergunning horeca
* Amstelpark 2 B, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, 
verzonden d.d. 20 november 2015. Dossiernummer 2015-14534. Voor het inzien van de stukken, 
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kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer 
informatie over bezwaarschrift
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@941950/besluit-2/

Aanvraag omgevingsvergunning
* Europaboulevard 24, 1083 AD: voor het kappen van twee bomen staande op de 
Europaboulevard, ingekomen d.d. 11 november 2015. OLO-nummer 2055489.
Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u bezwaar maken. https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@941745/aanvraag-21/

Waterschap: Verleende Watervergunning 
* Voor het realiseren van de Buitenveldertsegracht ter hoogte van de Buitenveldertselaan. 
Casecode: W-15.02528. Vanaf 27 november 2015 kunt u de vergunning inzien. Bezwaar indienen 
kan binnen een periode van zes weken, aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 
1090 GJ Amsterdam. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2015-9161.html

ODNZKG 
Verleende omgevingsvergunning
* Fred. Roeskestraat 96. Het betreft een vergunning voor de uitbreiding van de Rietveld Academie.
Verzenddatum beschikking: 23-11-2015. Aanvrager: St. Gerrit Rietveld Academie. Zaaknummer: 
64836. Bezwaar indienen kan tot 5 januari 2016. http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!
suite42.scherm1260?mObj=22535

Verleende kapvergunning
* Europaplein 22, Amsterdam
Het kappen van 18 bomen en het verplanten van 10 bomen op het Europaplein 22. Verzenddatum 
beschikking: 23-11-2015. Aanvrager: Dienst Zuidas. Zaaknummer: 101065
http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=22555

3 december 19.30-21.30 Jazz at the Southazz in De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2    http://
www.denieuwepoort.org/nl/agenda/jazz-at-the-southazz-3-dec  En de expositie Townscapes tot 1 
februari van de Amstelveense architect en kunstenaar Wim Snelders te zien. 
13 december 11.00-17.00 Pure Wintermarkt in het Amstelpark  http://www.puremarkt.nl/
agenda.html
15 december 2015, 20:00 - 22:30 uur, kunst cafe georganiseerd door Kunstgroep Buitenveldert. 
Start van winterexpositie. Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
15 december 12:30 lunchconcert, Amsterdam Wind Quintet, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Tim 
Wintersohl, fluit, Marije Clemens, hobo, Hanka van Doesum-Clout, klarinet, Ellen Bayens, hoorn 
Marijke Zijlstra, fagot. Zij spelen werk van P.I. Tsjaikovski en Bill Holcombe. http://
www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
18 december-12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse   
donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, 
sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste 
tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. (foto 
Infinity © Jeroen Musch)
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Ontwerpbestemmingplan Zuidas-Vivaldi 
Dienst Zuidas heeft op 19 november het bestemmingsplan toegelicht en vragen van aanwezigen 
beantwoord. Op een van de vrije kavels komt een hotel de andere kavels hebben de bestemming 
gemengd. Omwonenden uitten hun zorg over de komst van nog een hotel in Vivaldi want nu al 
geven bestaande hotels nogal wat overlast aangaande o.a. bereikbaarheid, geluid, parkeerdruk en 
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verkeersstromen van touringcars en leveranciers. Handhaving op die punten door het stadsdeel 
laat te wensen over. Bewoners zullen in ieder geval hierover met de gebiedsmakelaar in overleg 
gaan.
Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi is digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1404BPGST-
OW01.
Zienswijze: Vanaf 4 november ligt het plan zes weken ter inzage op het stadhuis. Een zienswijze 
indienen doet u binnen de gestelde termijn (voor 17 december 2015) en richt u aan de 
gemeenteraad van Amsterdam, p/a: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT 
Amsterdam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden 
opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 
020 255 1524. De kennisgeving leest u hier. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
stcrt-2015-38381.html

Laagste punt P-garage Atrium bereikt
Dienst Zuidas berichtte: ”Afgelopen woensdag hebben wij het diepste punt van de bouw van de 
ondergrondse parkeergarage bereikt. Dit laagste punt is ongeveer 10 meter onder het 
straatniveau, het maaiveld genoemd. Naast laagste punten is er een hoogtepunt te vieren. De 
torenkraan van 84,5 meter hoog is geplaatst en is vanaf nu ook duidelijk te zien vanaf de A10.”

Gebouw Handel opgeleverd
Architectenweb meldt oplevering van gebouw Handel. “Op de Zuidas in Amsterdam is een 
kantoorgebouw met een minder voor de hand liggende typologie opgeleverd. Het gebouw, 
ontworpen door MONK architecten, bestaat uit meerdere paviljoens aan een verbindende ‘aorta’. 
MONK architecten heeft een, zeker voor de Zuidas, atypisch kantoorpand ontworpen.” foto Peter 
Cuypers  http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=37906

Besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn
MetropoolregioAmsterdam.nl meldt: “Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft 
ingestemd met het uitvoeringsbesluit voor het ombouwen van de Amstelveenlijn. De Stadsregio is 
de opdrachtgever voor de ombouw van de Amstelveenlijn. De SRA-regioraad neemt het definitieve 
besluit, na raadpleging van de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen, op 15 december 
2015. Vervolgens kan begin 2016 de aanbesteding starten voor het 1e tracédeel tussen 
Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk.” http://www.metropoolregioamsterdam.nl/nieuwsarchief/
nieuws/stadsregio-amsterdam-stemt-in-met-plannen-vernieuwing-amstelveenlijn-493

Uit de Regioraad 29.10.15: financiering voor Infrastructuur (fiets)
Projecten die financiering krijgen: Tweerichtingen fietspad Amstelveenseweg tussen Fred 
Roeskestraat en A10 (Amsterdam) € 18.949,- en Fietsroute Sportas (Amsterdam) (ten laste van 
budget projecten studie) € 5.000,-. http://www.stadsregioamsterdam.nl/nieuws/@6044/
financiering-0/

25 november vergadering gemeenteraad 13.00 en 19.30 uur en 26 november 13.00 uur en 19.30 
Verkeer en Vervoer, bij agendapunt 19.  Adviseren over overgang van planuitwerkingsfase naar 
realisatie fase van de Ombouw Amstelveenlijn. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1263)  
1263.15.Adviseren over overgang van planuitwerkingsfase naar realisatie fase van de Ombouw 
Amstelveenlijn (Voordracht | 208.5Kb)
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3363

1263A.15.Bijlage 1. Bijlage 3 BOK-concept v16102015 (170.8Kb), 
1263B.15.Bijlage 2. Bijlage RR 15 dec Notitie Uitvoeringsbesluit 08102015 (427.3Kb). 
1263C.15.Bijlage 3. Bijlage Tijdelijk vervoer plan OAL versie 3.0 (2.3Mb), 
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1263D.15.Bijlage 4. bijlage 4 brief kruispunt (1.9Mb)

Raadscommissie RO 18 november 
bij Ruimtelijke Ordening agendapunt 24 het Financieel Perspectief Zuidas 2015 Nr. 
BD2015-016306 zie agenda http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/
action=view/id=3354 en punt 25 Uitvoering moties Bijlage 1 Moties aangenomen (445.6Kb) 
kredietbesluit Zuidasdok (o.a. mogelijk maken fiets- wandelverkeer tussen de wijken ook tijdens 
bouwfase, groene brug over de ring Bijlage 2 Groene Corridor in Kerngebied Zuidasdok 
(432.6Kb) ), versobering scope altijd voorleggen aan gemeenteraad en Halfjaarlijkse rapportage 
Zuidasdok Nr. BD2015-016309 Bijlage 3 Halfjaarsrapportage Zuidasdok (449.4Kb). 

Nieuws uit B&W week 47
Verkeer & Vervoer: “Het college van B en W neemt kennis van de resultaten van een analyse 
bereikbaarheid Amsterdam Zuid tijdens uitvoering Zuidasdok en de A9 in kader van SAA 
(weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere). Hieruit blijkt dat naast dat de projecten die eigen 
hinder compenseren er extra (verkeersmanagement) maatregelen nodig zijn om goede 
bereikbaarheid van Amsterdam Centrum, Zuidas en Amstelveen te waarborgen. Inzet is om dit te 
doen in intensieve samenwerking met de wegbeheerders in de regio. Er komt een overall 
bereikbaarheidsstrategie waarbij automobilisten worden geholpen bij het kiezen van slimme 
mobiliteitskeuzes. Per doelgroep worden reisalternatieven ontwikkeld (vraagbeïnvloeding) en 
wordt verzwaring van de aanpak van incidentmanagement en projectoverstijgende communicatie 
bekeken. Bovendien zullen er verscherpte voorwaarden worden gesteld aan de afzonderlijke 
projecten. Uitganspunt hierbij is dat er niet meer dan 10 minuten extra vertraging mag zijn op de 
belangrijkste routes in de regio. Ter kennisname in de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 
van 2 december 2015 en ter kennisname in de commissie Ruimtelijke Ordening van 9 december 
2015.”

AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail 
naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar 
stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de 
Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

18 november- 16 december afsluiting fietspad Spoorslagsloot ivm werkterrein Noord- en Zuidkant 
A10      Op twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de 
A10 mogelijk te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat. Voor het maken van de 
bouwkuip wordt een damwand aangebracht en dat duurt ca 2 weken. Dit kan geluidsoverlast 
geven. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/boring-a10/

t/m maart 2016 werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/werkzaamheden/

Vanaf 23 november af en toe geluidshinder bouw parkeergarage Atrium  
Vanaf maandag 23 november storten en bewerken (vlinderen) van het beton. Door deze 
werkzaamheden ontstaat er de komende maanden op sommige momenten geluidsoverlast. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/11-november/storten-beton/
 
23-27 november aanbrengen funderingspalen voor Telest in de Fred. Roeskestraat     In de week 
van 23 – 27 november a.s. start de aannemer, Heilijgers, het funderingswerk voor de bouw van de 
kantoorpaviljoens Telesto in de Fred Roeskestraat. Dit betekent dat de funderingspalen 
aangebracht worden. De funderingspalen worden volgens de zogenaamde schroefmethode 
geplaatst. De werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken tijd in beslag.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG
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Bekendmaking naamgeving     De naamgeving van de ten noorden van de Strawinskylaan gelegen 
openbare ruimte is vastgesteld: • Strawinskypad (BAG-type weg) https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-107366.html

Verleende evenementenvergunning
* Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Glory Amsterdam 2015" op 4 
december 2015 van 17.00 uur tot 00.00 uur, verzonden d.d. 12 november 2015. Dossiernummer 
2015-14357. Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken 
met het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@940608/besluit-europaplein/

Verleende exploitatievergunning horeca
* Strawinskylaan 85, 1077 XW: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder 
terras, verzonden d.d. 19 november 2015. Dossiernummer 2015-14810. https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@941684/besluit-0/
* Europaplein 21-23, 1078 GS: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, 
verzonden d.d. 18 november 2015. Dossiernummer 2015-13169.
Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket 
van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@941683/besluit/

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
* Prinses Irenestraat 31-33, 1076 LP: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
zonder terras. Dossiernummer 2015-14942.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@941667/aanvraag-2/

Verleende Watervergunning voor het bouwen van een parkeerkelder ter hoogte van Fred 
Roeskestraat 107, 1076 EE Amsterdam - AGV - W-15.01869
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2015-9030.html

ODNZKG Verleende kapvergunning
* Parnassusweg: voor het kappen van 11 bomen op een terrein gelegen aan de Parnassusweg. 
Verzenddatum beschikking: 17-11-2015, Zaaknummer: 152221 http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/
mozard/!suite42.scherm1260?mObj=22020

23 november 19.30-21.30 Filosofietafel in De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2    Onder leiding 
van Rinse Reeling Brouwer zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Rosenstoch-
Huessy dieper op dit onderwerp in worden gegaan.  http://www.denieuwepoort.org/nl//event/
filosofietafel-23-nov  
24 november Meesterpreek in de Lunchbreak met Inge Brakman, De Nieuwe Poort    Vanaf 
november een nieuwe reeks Meesterpreken waarin commissarissen en bestuurders uit de top van 
het bedrijfsleven een persoonlijk verhaal vertellen in relatie tot hun complexe rol. http://
www.denieuwepoort.org/nl//event/meesterpreek-in-de-lunchbreak-24-nov-met-inge-brakman Deze 
week met Inge Brakman; voorzitter Nieuwe Commissie Code Monitoring Banken; voorzitter van 
het bestuur van Het Rode Kruis en commissaris bij DSM Nederland.
25 november Algemene ledenvergadering Ouderen Advies Raad (OAR), 14.00-16.00 uur in het 
Huis van de Wijk  A.J.Ernststraat 112 Buitenveldert. U bent van harte welkom.
25 november, 19:30 uur Financiën in de VvE nader belicht, Locatie: Gerard Doustraat 133 
(Amsterdam Zuid)    Met een VVE is vaak veel geld gemoeid. De inkomsten en uitgaven moeten 
worden verantwoord via de begroting en het financieel jaarverslag. Wilt u meer weten over deze 
financiële verplichtingen, wilt u leren hoe u deze financiële stukken leest en wilt u knelpunten 
signaleren en aanpakken om in een financieel gezonde VVE te wonen? Kom dan langs op de 
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gratis bijeenkomst ‘Financiën in de VvE nader belicht’.http://www.wswonen.nl/2015/11/zuid/vve-
informatieavonden-2015/
26 november International Energy Breakfast, 8.30 uur in het Kippenrondeel kop Zuidas http://
www.hellozuidas.com/activities/thursday-26-november-wij-krijgen-kippen-energy-breakfast-@-
chicken-run-(near-rai) met internationale experts van o.a. Shell, AES en Statkraft. Onderwerp: De 
private sector aan zet. http://www.wijkrijgenkippen.nl/second-international-energybreakfast-
november-26th-the-private-sector-in-the-lead/
26-29 november de 5de editie van Art Square amsterdam op het Museumplein      26 november 
besloten avondopenstelling van 19.00-21.00 uur. De officiële opening is 27 november om 14.00 
door mw. Ollongren, wethouder van Amsterdam en dhr. Sebastiaan Capel, voorzitter 
bestuurscommissie Zuid. 30 speciaal geselecteerde kunstenaars presenteren hun werk zelf. Een 
persoonlijke uitnodiging vraagt u aan via administratie@artsquare-amsterdam.nl met daarbij 
vermelding van uw naam en -opening-. http://www.artsquare-amsterdam.nl
30 november 16.30 officiële opening Ravel Residence, verricht door wethouder J. Ivens in Mason 
street de horecavoorziening in Ravel Residence, Vivaldistraat  3.  Meld u voor 23 november aan 
via info@ravelresidence.nl ovv aanmelding opening Ravel.
29 november Zone2Source, Finisage Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark     Excursie 
13.00 uur met Arend Wakker, over groeibewegingen van boom en plant, van 15.00-17.00 
presentaties en debat over de rol van levend materiaal in de kunst. http://us3.campaign-
archive1.com/?u=8653d22c40adb7b0243f89878&id=e0a6ea709d&e=408a6e49f8
1 december lunchconcert International Ensemble, 12:30-13:00 uur Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    
Ernst Spyckerelle, viool, Iteke Wijbenga, altviool, Bea Andrés, cello. Zij spelen werk van Buccherini 
en Debussy. http://www.thomasopen.nl/index.php/afspraken-3/programma/173-intercontinental-
ensemble
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19 november Informatiebijeenkomst Zuidas-Vivaldi 19.30-21.00, WTC
Dienst Zuidas nodigt u uit voor een informatieavond waarin het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-
Vivaldi wordt toegelicht. Locatie: WTC Triple Ace, Zaal 6, Strawinskylaan 77. Aanmelden kan via 
info@zuidas.nl. 

18 november 2015 beeldvormende vergadering verkeersveiligheid bij scholen. De vergadering 
voor bewoners in Zuid en belangstellenden vindt plaats in het ROC Amsterdam Zuid aan de 
Europaboulevard 13 en is georganiseerd door de bestuurscommissie Zuid. https://
www.amsterdam.nl/zuid-gebied/nieuws/2015/11/uitnodiging-praat/

Ondernemen in Zuidas
Lees het interview met vinoloog Liesbeth, eigenaresse van de Wineboutique, een wijnspeciaalzaak 
aan het Zuidplein. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/11-november/winkel-razendsnel/

Bouwhoogte Zuidas volop in het nieuws
Thijs Baas van BNR was in gesprek met Klaas de Boer van dienst Zuidas: Er is inmiddels 
toestemming voor de plannen voor toekomstige bebouwing. Maar het LIB (Luchthaven Indeling 
Besluit) beperkt de bouwhoogte tot 110 m. “We moeten zeker de hoogte in. Wil je een 
businessdistrict en een woonwijk neerzetten in grote dichtheid, dan zul je dicht moeten bouwen." 
Lees ook het artikel in het Parool http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/
detail/4184095/2015/11/11/Zuidas-wil-regels-hoogbouw-omzeilen-met-radars.dhtml beluister het 
gesprek http://www.bnr.nl/nieuws/bouw/157725-1511/radars-kunnen-amateurhoogtes-zuidas-
doorbreken
En BNR radiouitzending Bouwmeesters van 11 november met o.a. verslaggever Elfanie toe Laer 
en emeritus hoogleraar Integraal Ontwerpen Hennes de Ridder. Hoe staat het met dit megaproject 
in Amsterdam en waaruit bestaat het? Dat was het onderwerp in het programma BNR 
Bouwmeesters met Klaas de Boer (dienst Zuidas) en Hans Verstegen (projectorganisatie 
ZuidasDok). lees en luister verder
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http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/1825334/bnr-bouwmeesters-over-verbouwing-zuidas

Het magazine Cement besteedt aandacht aan de specifieke manier van cement storten voor de 
Prinses Irenebrug in het Beatrixpark. De brug heeft een mooie aluminium leuning gekregen. Meer 
informatie over het artikel. bron: website dienst Zuidas. http://www.cementonline.nl/HSB-
brug_ter_plaatse_gestort 

Lees de Nieuwsbrief van stadsdeel Zuid
Over o.a. studentencomplex Ravel Residence aan de Zuidas één van de drie nominaties voor de 
Zuiderkerkprijs.https://www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/bestuurscommissie-z/
nieuwsbrieven/nieuwsbrief-zuid/nieuwsbrief-zuid-12-1/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20151112&utm_content=link_ID0ATPDI06PDI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Z
uid%2012%20november%202015
U kunt zich voor nieuwsbrieven van de gemeente aanmelden via www.amsterdam.nl/nieuwsbrief.
en hier voor de Nieuwsbrief dienst Zuidas.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbriefzuidas/mailinglist/

Nieuws uit B&W week 46
Duurzaamheid: Het college van B&W stemt in met de concept raadsvoordracht waarin de 
gemeenteraad wordt gevraagd om de subsidieregelingen stadsdelen voor de portefeuille 
duurzaamheid en groen in te trekken. Door dit besluit zullen de subsidieregelingen van de 
voormalige stadsdelen ingetrokken worden op de beleidsterreinen duurzaamheid en groen. De 
agenda Duurzaamheid en de Agenda Groen bieden de kaders om nieuwe stedelijke regelingen 
vast te stellen. Het besluit treedt in werking drie dagen na publicatie in het Gemeenteblad. 
Behandeling in de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid is op 2 december 2015, 
behandeling in de gemeenteraad is op 16 december 2015. 
Ruimtelijke Ordening: Het college van B&W stemt in met het vaststellen van het Uitvoeringsbesluit 
De Boelelaan Oost-Zuidas. Behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening is op 
woensdag 9 december 2015.
B-besluiten- Algemene Zaken: • Vaststellen openbare ruimte Zuidas Noord • Intrekken openbare 
ruimte George Gershwinbrug.

AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail 
naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar 
stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de 
Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

16 en 20 november betonstort op Mahlerplein geen vrachtwagens wel verlichting aan      Het werk 
aan de fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein verloopt voorspoedig. In verband met de 
betonstort én de afwerking vinden er diezelfde dagen aansluitend 's avonds en 's nachts 
werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven. En: bij fietspad 
t.h.v. Dicky’s aanleg nieuwe aansluiting hemel- en vuilwaterafvoer. Van 20 - 22 november wordt de 
nieuwe aansluiting hemel- en vuilwaterafvoer bij het fietspad ter hoogte van Dicky's gerealiseerd. 
Het kan zijn dat er na 19.00 uur wordt doorgewerkt. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/11-november/betonstort/

18 november afsluiting fietspad Spoorslagsloot ivm werkterrein Noord en Zuidkant A10      Op twee 
locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te 
maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat. Voor het maken van de bouwkuip wordt 
een damwand aangebracht en dat duurt ca 2 weken. Dit kan geluidsoverlast geven. Het voet- en 
fietspad langs de Spoorslagsloot is hierdoor afgesloten van 18 november t/m 16 december. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/boring-a10/
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t/m maart 2016 werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat
* Vergroten en verplaatsen hemelwaterafvoer door Waternet * Inrichting werkterrein bouw van 
woongebouw ‘Gershwin Brothers’ * Werkzaamheden kavel 4 http://www.amsterdam.nl/zuidas/
nieuws/2015/10-oktober/werkzaamheden/

Bouw parkeergarage Atrium kan in november geluidshinder geven http://www.amsterdam.nl/
zuidas/nieuws/2015/10-oktober/bouw-parkeergarage/ 

t/m 5 januari 2016 Lichte heiwerkzaamheden appartementengebouw De Fred     Mogelijke 
geluidshinder van de werkzaamheden in de periode van vrijdag 2 oktober 2015 t/m vrijdag 5 
januari 2016 op de Fred. Roeskestraat 82.  http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-
oktober/bouwwerkzaamheden/

! !
Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNKZG
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning
* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het brandveilig gebruik van de begane grond voor het 
bedrijfsmatig of het in het kader van verzorging verschaffen van nachtverblijf aan meer dan vier 
personen, ingekomen d.d. 18 september 2015. OLO-nummer 1975819.
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938634/aanvraag-30/
* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het oprichten van een trafo, een koelunit en een hekwerk ter 
plaatse van de zuidgevel, ingekomen d.d. 16 oktober 2015. OLO-nummer 2017549.
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938615/aanvraag-21/
* De Boelelaan 28, 1083 HJ: voor het plaatsen van een noodstroom aggregaat tegen de westzijde 
van het gebouw, ingekomen d.d. 24 september 2015. OLO-nummer 1984861.
.https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938590/aanvraag-e/

Aanvraag omgevingsvergunning
* De Boelelaan 403-767, 1082 RJ: voor het maken van een kunstschildering op de zijgevel van het 
gebouw, verzonden d.d. 3 november 2015. OLO-nummer 1969363.
Voor het inzien van het besluit, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel. 
Informatie over bezwaar maken. https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@938357/besluit-5/
Aanvraag exploitatievergunning horeca
* Beethovenstraat 43, 1077 HN: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2015-14821. De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter 
inzage tijdens de openingstijden van het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via 14020. U kunt uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, 
Postbus 74019, 1070 BA  Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@939827/aanvraag-1/

17 november lunchconcert 12.30, Bjarnason & Vecliuc,  Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Hakón 
Bjarnason, piano en Iulian Vecliuc, hobo spelen werken van Mozart en Schubert. http://
www.thomasopen.nl/index.php/afspraken-3/programma/172-bjarnason-vecliuc
23 november 19.30-21.30 Filosofietafel in De Nieuwe Poort     http://www.denieuwepoort.org/nl//
event/filosofietafel-23-nov
26-29 november de 5de editie van Art Square amsterdam op het Museumplein      26 november 
besloten avondopenstelling van 19.00-21.00 uur. De officiële opening is 27 november om 14.00 
door mw. Ollongren, wethouder van Amsterdam en dhr. Sebastiaan Capel, voorzitter 
bestuurscommissie Zuid. 30 speciaal geselecteerde kunstenaars presenteren hun werk zelf. Een 
persoonlijke uitnodiging vraagt u aan via administratie@artsquare-amsterdam.nl met daarbij 
vermelding van uw naam en -opening-. http://www.artsquare-amsterdam.nl
t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark     29 november 
Finissage Growing Matter in het Glazen Huis, excursie 13.00 uur met Arend Wakker, over 
groeibewegingen van boom en plant, van 15.00-17.00 presentaties en debat over de rol van 
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levend materiaal in de kunst. http://us3.campaign-archive1.com/?
u=8653d22c40adb7b0243f89878&id=e0a6ea709d&e=408a6e49f8
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19 november Informatiebijeenkomst Zuidas-Vivaldi 19.30-21.00, WTC
Dienst Zuidas nodigt u uit voor een informatieavond op donderdag 19 november waarin het 
ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi wordt toegelicht, in het WTC Triple Ace, Zaal 6, 
Strawinskylaan 77, 1077 XW Amsterdam. Aanmelden kan via info@zuidas.nl. Zie voor de stukken 
ook bij bekendmakingen in dit weekbericht

11 november Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, 9.00-12.30 en vanaf 19.30, De 
Rooszaal 0239, Stadhuis
O.a Ombouw Amstelveenlijn, zie agendapunt 14 http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-
bin/agenda.cgi/action=view/id=3350 en behandeling in de gemeenteraad Amsterdam van 25 
november.” 
Wilt u inspreken, meld u vooraf aan. https://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/contact/
contactformulieren/aanmelden_om_in_te/
http://amstelveenlijn.nl/colleges-b-en-w-amstelveen-en-amsterdam-positief-over-plannen-
amstelveenlijn/ 

Duurzaam Motel One, een primeur in Zuidas
Dienst Zuidas berichtte dat het hotel 4 november 2015 werd geopend. “Met de komst van Motel 
One komen er 350 hotelkamers bij in Zuidas, vlakbij de RAI. De Duitse keten opende vorige week 
woensdag haar eerste hotel in Nederland. De formule: budget en design.” lees verder http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/11-november/duitse-hotelketen/
Het gebouw heeft niet alleen zonnecollectoren maar biedt ook een verblijfplaats aan vleermuizen. 
Lees het op duurzaambedrijfsleven.nl. http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/vastgoed/10443/
duurzaam-motel-one-een-primeur-in-zuidas

Gershwin in wording: Townhouses tussen torens
Uit Hello Zuidas: “De Townhouses maken onderdeel uit van de ontwikkeling Kavel 1A, waar 
momenteel ook gebouwd wordt aan het kantoor 500 Beethovenstraat. Beide projecten zijn 
ontworpen door architectenbureau Felix Claus Dick van Wageningen architecten, voorheen Claus 
en Kaan Architecten. De Gershwin Townhouses worden naar verwachting medio 2016 opgeleverd. 
G&S bouwt ook aan 900 Mahler. Deze prestigieuze woontoren met (privé) rooftop zwembad wordt 
medio 2016 opgeleverd.” lees verder
http://www.hellozuidas.com/news/gs-verkoopt-gershwin-townhouses

Hadar Lapid over Zuidas
Dienst Zuidas laat stagiaire Hadar aan het woord. “Hadar liep bij dienst Zuidas haar 
maatschappelijke stage en geeft haar visie op Zuidas.” Lees verder
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/11-november/zuidas-ogen-hadar/

Interview met Jan Willem Obbink over bomen en kabels en leidingen in Beatrixpark
lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/11-november/bomenbehoud/

Interviews in Hello Zuidas Magazine (Engelse editie via de link) http://issuu.com/asegamedia/docs/
hz_nr22_totaal_lr met omgevingsmanager en coördinator
Interview met Martijn Overmulder omgevingsmanager ZuidasDok http://www.hellozuidas.com/
news/zuidasdok-oog-voor-de-omgeving en Jeroen van der Linden omgevingscoördinator. lees 
verder http://www.hellozuidas.com/news/under-construction

AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail 
naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar 
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stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de 
Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

10, 16, 20 november betonstort op Mahlerplein geen vrachtwagens wel verlichting aan      Het 
werk aan de fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein verloopt voorspoedig. In verband 
met de betonstort én de afwerking vinden er diezelfde dagen aansluitend 's avonds en 's nachts 
werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven. En: bij fietspad 
t.h.v. Dicky’s aanleg nieuwe aansluiting hemel- en vuilwaterafvoer. Van 20 - 22 november wordt de 
nieuwe aansluiting hemel- en vuilwaterafvoer bij het fietspad ter hoogte van Dicky's gerealiseerd. 
Deze werkzaamheden zijn bewust in het weekend gepland, omdat het dan relatief rustig is. Het 
kan zijn dat er na 19.00 uur wordt doorgewerkt. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen en 
later weer aanbrengen van bestrating en verplaatsen van de putten. http://www.amsterdam.nl/
zuidas/nieuws/2015/11-november/betonstort/

Vanaf 2 november Zuidelijke Wandelweg afgesloten voor verkeer     Het gaat om het gedeelte 
tussen de Veluwelaan en de Gaasterlandstraat in Kop Zuidas. Dit gedeelte van de weg wordt 
gebruikt als bouwterrein voor de aannemer Vink Bouw van het appartementencomplex 
Amstelwijck. Daarna wordt dit gedeelte van de Zuidelijke Wandelweg ingericht als voetgangers/
fietszone.http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/zuidelijke-wandelweg-0/

Vanaf 2 november inrichting werkterrein Noordkant A10 in het Beatrixpark en Zuidkant A10
Op twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de 
A10 mogelijk te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat. Op 2 november wordt 
gestart met de inrichting van het werkterrein aan de noordkant van de A10 in het Beatrixpark. Het 
huidige fiets- en voetpad wordt tijdelijk enkele meters verlegd. Voor het maken van de bouwkuip 
worden 25 meter lange damwandplanken gebruikt. Aanbrengen duurt ca 2 weken. Dit kan 
geluidsoverlast geven. De bouwkuip wordt vervolgens ontgraven, waarbij veel grond wordt 
afgevoerd. In week 46 wordt de noordelijke kuip aangebracht, daarna de zuidelijke kuip. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/boring-a10/

2 november t/m maart 2016 werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat
* Vergroten en verplaatsen hemelwaterafvoer door Waternet * Inrichting werkterrein bouw van 
woongebouw ‘Gershwin Brothers’ * Werkzaamheden kavel 4 http://www.amsterdam.nl/zuidas/
nieuws/2015/10-oktober/werkzaamheden/

Bouw parkeergarage Atrium kan in november geluidshinder geven http://www.amsterdam.nl/
zuidas/nieuws/2015/10-oktober/bouw-parkeergarage/ 

12 okt - 20 nov. bouwwerkzaamheden kantoorpaviljoens Telesto Fred. Roeskestraat 107     Vanaf 
23 oktober uitgraven bouwput. Vrachtwagens gaan richting Amstelveenseweg.” bron: 
bewonersbrief

t/m 5 januari 2016 Lichte heiwerkzaamheden appartementengebouw De Fred     Mogelijke 
geluidshinder van de werkzaamheden in de periode van vrijdag 2 oktober 2015 t/m vrijdag 5 
januari 2016 op de Fred. Roeskestraat 82.  http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-
oktober/bouwwerkzaamheden/

! !
Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNKZG

Bekendmaking: Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi vrijgegeven voor terinzagelegging
Op de gronden langs de A10 voorziet het ontwerpbestemmingsplan in de ontwikkeling van een 
gemengd werkprogramma met een totaal maximum van 80.000 m2. Op de meest oostelijke kavel 
binnen deze zone (met de eindbestemming Hotel-2) wordt een nieuwe hotelontwikkeling mogelijk 
gemaakt met een maximum programma van 20.000 m2. Op de andere kavels van het te 
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ontwikkelen gebied is een flexibele invulling mogelijk binnen een maximum programma van 60.000 
m2 bvo, met maximaal 50.000 m2 kantoor en maximaal 60.000 m2 niet-geluidgevoelige 
voorzieningen. Op deze laatstgenoemde twee kavels is niet gekozen voor een directe 
eindbestemming, maar voor een nader uit te werken bestemming. Dit betekent dat burgemeester 
en wethouders later uitwerkingsplannen dienen vaststellen waarin nadere regels worden gesteld 
ten aanzien van de bebouwing en gebruik van gronden. De overige gronden binnen het 
plangebied krijgen een conserverende bestemming. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
stcrt-2015-38381.html
De stukken zijn digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer 
(ID) is NL.IMRO.0363.K1404BPGST-OW01.

Aanvraag omgevingsvergunning
* Van der Boechorststraat 38, 1081 BT: voor het kappen van drieënzestig houtopstanden op 
tennispark Buitenveldert, ingekomen d.d. 23 oktober 2015. OLO-nummer 2028851. https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938586/aanvraag-a/
* De Boelelaan 403-767, 1082 RJ: voor het maken van een kunstschildering over de gehele 
zijgevel van het gebouw, ingekomen d.d. 14 september 2015. OLO-nummer 1969363.
 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@931330/aanvraag-1/
Beethovenstraat 8-II, 1077 JG: voor het gedeeltelijk veranderen van de puien in de voorgevel, 
ingekomen d.d. 12 december 2014. OLO-nummer 1575103. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@869717/aanvraag-33/
De Boelelaan 28, 1083 HJ: voor het plaatsen van een noodstroom aggregaat tegen de westzijde 
van het gebouw, ingekomen d.d. 24 september 2015. OLO-nummer 1984861. https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938590/aanvraag-e/
Dit zijn kennisgevingen. In een latere fase van de procedure kunt u of een zienswijze indienen, of 
bezwaar maken. 
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
* Antonio Vivaldistraat 1, 1083 HP: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf zonder terras. 
Dossiernummer 2015-14743.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze richten aan:
Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@938517/aanvraag-0/
* Europaboulevard 10, 1083 AD: voor een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 
2015-13644.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze richten aan:
Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@934210/aanvraag-0/
Verleende vergunningen
Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het meer dan twintig procent snoeien van één treurwilg, één 
venijnboom en het verplanten van tien esdoorns en essen ten behoeve van een bouwweg om een 
lekkage aan het riool van Waternet in het Beatrixpark te repareren, verzonden d.d. 30 december 
2014. OLO-nummer 1564101. https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@870082/besluit-2/
Het besluit ligt zes weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u 
een afspraak maken via 14020. Niet mee eens? Informatie over bezwaar maken.
* Amstelpark 1 kunstwerk, 1083 HZ: voor het plaatsen van een kunstwerk, verzonden d.d. 26 
oktober 2015. OLO-nummer 1993797. Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 
14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@934378/besluit-12/
Verlenging beslistermijn

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-38381.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-38381.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-38381.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-38381.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/?
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/?
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938586/aanvraag-a/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938586/aanvraag-a/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938586/aanvraag-a/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938586/aanvraag-a/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@931330/aanvraag-1/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@931330/aanvraag-1/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@869717/aanvraag-33/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@869717/aanvraag-33/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@869717/aanvraag-33/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@869717/aanvraag-33/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938590/aanvraag-e/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938590/aanvraag-e/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938590/aanvraag-e/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938590/aanvraag-e/
https://www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid/
https://www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938517/aanvraag-0/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938517/aanvraag-0/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938517/aanvraag-0/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@938517/aanvraag-0/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@934210/aanvraag-0/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@934210/aanvraag-0/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@934210/aanvraag-0/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@934210/aanvraag-0/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@870082/besluit-2/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@870082/besluit-2/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@870082/besluit-2/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@870082/besluit-2/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@857713/bezwaar-maken/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@857713/bezwaar-maken/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@934378/besluit-12/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@934378/besluit-12/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@934378/besluit-12/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@934378/besluit-12/


* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het wijzigen van de indeling en de brandcompartimenten met 
bestemming tot gezondheidszorggebouw, verzonden d.d. 27 oktober 2015. OLO-nummer 
1908473.
Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@934360/verlenging-5/

Omgevingsdienst NZKG WABO verleende vergunning
tijdelijke maatregelen t.b.v. verkeer, tijdelijke bus- en tramhalte op de Strawinskylaan. 
Verzenddatum beschikking: 04-11-2015. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 127004 
http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=19804
Vergunning voor het wijzigingen (aanvullen) van een tweetal vergunningen inzake: Blok H3 
Zuidelijke Wandelweg. Verzenddatum beschikking: 03-11-2015. Aanvrager: Lingotto 
Ontwikkelingsbedrijf B.V. 
Zaaknummer: 131231. http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?
mObj=19798
De Boelelaan 46, Amsterdam. Vergunning voor het in gebruik nemen van een basisschool, 
kinderdagverblijf, naschoolse opvang en gymzaal. Verzenddatum beschikking: 21-10-2015. 
Aanvrager: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Zaaknummer: 26988 http://
prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=19205
Gustav Mahlerplein 18, Amsterdam. Vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van de gevel van 
het gebouw aan de Gustav Mahlerplein 18, te Amsterdam. Verzenddatum beschikking: 
30-10-2015. Aanvrager: Bilfinger Real Estate BV . Zaaknummer: 131165. http://
prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=19671
Europaplein 24. Vergunning voor maken van tijdelijke vluchtvoorzieningen t.b.v. de RAI. 
Verzenddatum beschikking: 04-11-2015. Aanvrager: Amsterdam RAI B.V.. Zaaknummer: 126487 
http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=19797

13 november Piano Battle van 12 -14 uur in de centrale hal van het WTC     6de YPF Piano 
Competition, het meest vooraanstaande pianoconcours voor in Nederland werkzaam pianotalent t/
m 25 jaar. http://www.ypf.nl/ypf/festival/young-pianists-piano-battle
17 november lunchconcert 12.30, Bjarnason & Vecliuc,  Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Hakón 
Bjarnason, piano en Iulian Vecliuc, hobo spelen werken van Mozart en Schubert. http://
www.thomasopen.nl/index.php/afspraken-3/programma/172-bjarnason-vecliuc
23 november 19.30-21.30 Filosofietafel in De Nieuwe Poort     De komende reeks filosofietafels zal 
helemaal in het teken staan van taal, want woorden maken immers werelden. Onder leiding van 
Rinse Reeling Brouwer zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Rosenstoch-Huessy 
dieper op dit onderwerp in worden gegaan. http://www.denieuwepoort.org/nl//event/
filosofietafel-23-nov
t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark     29 november 
Finissage Growing Matter in het Glazen Huis, excursie 13.00 uur met Arend Wakker, over 
groeibewegingen van boom en plant, van 15.00- 17.00 presentaties en debatover de rol van 
levend materiaal in de kunst. http://us3.campaign-archive1.com/?
u=8653d22c40adb7b0243f89878&id=e0a6ea709d&e=408a6e49f8
18 december – 12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse  
donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, 
sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste 
tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. In 
een presentatie met onder meer een maquette van de Zuidas toont de gemeente een visie op de 
doorontwikkeling van Zuidas naar een internationale toplocatie voor wonen, werken én verblijven. 
http://www.dearchitect.nl/nieuws/2015/10/28/agendatip---what-work-home-apart-together.html
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4 november infobijeenkomst Amstelveenlijn van 16.30-19.00 uur in het Huis van de Wijk 
Buitenveldert A.J. Ernststraat 112  
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Uitnodiging van AVL:”U bent van harte welkom om te horen hoe het staat met de toekomstige 
tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam Zuid. De medewerkers van het 
projectteam AVL praten u graag weer bij over wat er tot nu toe is gebeurd, wat de verdere plannen 
zijn, hoe de besluitvorming verloopt en hoe u daar nog invloed op kunt uitoefenen. U kunt met hen 
in gesprek en uw vragen stellen of uw bezorgdheid delen.”
Stadsregio Amsterdam stemt in met plannen vernieuwing Amstelveenlijn
“Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft donderdag 29 oktober ingestemd met 
het uitvoeringsbesluit voor het ombouwen van de Amstelveenlijn. Nadat de colleges van B&W van 
de gemeenten Amsterdam en Amstelveen eerder al positief hebben geadviseerd, betekent het 
besluit van de Stadsregio een concrete stap van planvorming naar de voorbereiding van de 
uitvoering,” aldus het bericht van de stadsregio.http://www.stadsregioamsterdam.nl/@6070/
stadsregio-amsterdam/?reload=true
Het Parool berichtte: “De Amstelveenlijn wordt omgebouwd. Dat heeft de stadsregio Amsterdam 
vandaag besloten. Omdat onder andere tramlijn 5 tegen haar capaciteitsgrenzen aanloopt en de 
sneltram niet meer door de metrotunnel mag, is de vernieuwing hard nodig. De totale kosten van 
de verbouwing bedragen 300 miljoen.”  http://www.parool.nl/parool/nl/124/VERKEER/article/detail/
4173784/2015/10/29/Amstelveenlijn-wordt-grondig-verbouwd-voor-euro-300-miljoen.dhtml
In het uitvoeringsbesluit wacht de beslissing over halte(s) Buitenveldertselaan/De Boelelaan VU en 
A.J. Ernststraat nog op uitkomsten van een onderzoek dat in 2016 wordt afgerond. De ligging van 
de halte VU/De Boelelaan blijft voorlopig ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande plannen met 
de garantie dat de halte A.J. Ernststraat niet verwijderd wordt voordat er een besluit is 
genomenover de ligging van de halte VU/De Boelelaan. Mocht uit deze studie een voorstel voor 
een andere ligging komen, dan zal dit besluit in 2016 aan de Regioraad worden voorgelegd. http://
bewonersplatformzuidas.nl/?p=11187
Ombouw Amstelveenlijn Behandeling in de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 
11 november 2015 en behandeling in de gemeenteraad Amsterdam van 25 november.” Wilt u 
inspreken, meld u vooraf aan. https://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/contact/
contactformulieren/aanmelden_om_in_te/
http://amstelveenlijn.nl/colleges-b-en-w-amstelveen-en-amsterdam-positief-over-plannen-
amstelveenlijn/ 

Op Gershwinlaan beauty & hair salon geopend
Hello Zuidas meldde:” Op 27 oktober vond de feestelijke opening plaats van de nieuwe Rob 
Peetoom salon aan de George Gershwinlaan.” http://www.hellozuidas.com/news/nieuwe-salon-
rob-peetoom-op-de-zuidas-geopend

Tweede Bagels & Beans opent in Ravel Residence
Missethoreca berichtte: “Ondernemers Rudy en Nicole de Vries openen een tweede Bagels & 
Beans op de Zuidas in Amsterdam. Hun eerste vestiging zit aan de Parnassusweg, de tweede 
komt onder het studentencomplex Vivaldi aan De Boelelaan, in Amsterdam.”http://
www.missethoreca.nl/cafe/nieuws/2015/10/tweede-bagels-beans-op-zuidas-101226439

Op of in de Zuidas?
Naar aanleiding van de column in Wijkkrant nr. 8 van oktober over ‘Zuidas vliegt uit’ kan ik nog wat 
toevoegen. Wij werden er op de VU door Green Business Club Zuidas op geattendeerd dat de 
officiële schrijfwijze niet ‘op de Zuidas’ is, maar ‘in Zuidas’. Dus inderdaad: Zuidas wordt gezien als 
een eigen wijk, vergelijk: ‘in De Pijp’. Artikel uit de Wijkkrant WOCB november 2015 door Marijke 
Völlmar, Pers- en wetenschapsvoorlichter, Vrije Universiteit.

2 november Uitbreiding parkeerduurbeperking
Uit het Uitwerkingsbesluit: “In het besluit van het college van 29 september 2015 is benadrukt dat 
één van de onderdelen van het experiment is dat parkeervergunningen inclusief de 
bezoekersvergunning wel geldig zijn, in afwijking van de Parkeerverordening 2013.” lees de 
bekendmaking https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-101656.html
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Het college van B en W stemt in met het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan voor de 
Zuidas-Vivaldi. Behandeling in de commissie Ruimtelijke Ordening van 18 november. Bij punt 25 
van de agenda gemeenteraad van 4 november vindt u de stukken. http://
zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3343 en hier het herzien 
uitvoeringsbesluit van april 2015 
1160A.15.Bijlage 1. Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel Zuidas versie 2 april 2015[1] (51.4Mb)

AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail 
naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar 
stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de 
Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

Fietstunnel onder de Beethovenstraat nog afgesloten
Het tunneltje is in week 45 nog afgesloten. Fietsers aan de kant van het St. 
Nicolaaslyceum volgen de omleiding op de Beethovenstraat aan de kant van het WTC. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/09-september/artikel/

Vanaf 2 november Zuidelijke Wandelweg afgesloten voor verkeer     Het gaat om het gedeelte 
tussen de Veluwelaan en de Gaasterlandstraat in Kop Zuidas. Dit gedeelte van de weg wordt 
gebruikt als bouwterrein voor de aannemer Vink Bouw van het appartementencomplex 
Amstelwijck. Daarna wordt dit gedeelte van de Zuidelijke Wandelweg ingericht als voetgangers/
fietszone.http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/zuidelijke-wandelweg-0/

Vanaf 2 november inrichting werkterrein Noordkant A10 in het Beatrixpark en Zuidakant A10
Op twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de 
A10 mogelijk te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat. Op 2 november wordt 
gestart met de inrichting van het werkterrein aan de noordkant van de A10 in het Beatrixpark. Het 
huidige fiets- en voetpad wordt tijdelijk enkele meters verlegd. Voor het maken van de bouwkuip 
worden 25 meter lange damwandplanken gebruikt. Aanbrengen duurt ca 2 weken. Dit kan 
geluidsoverlast geven. De bouwkuip wordt vervolgens ontgraven, waarbij veel grond wordt 
afgevoerd. In week 46 wordt de noordelijke kuip aangebracht, daarna de zuidelijke kuip.

2 november t/m maart 2016 werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat
* Vergroten en verplaatsen hemelwaterafvoer door Waternet * Inrichting werkterrein bouw van 
woongebouw ‘Gershwin Brothers’ * Werkzaamheden kavel 4 http://www.amsterdam.nl/zuidas/
nieuws/2015/10-oktober/werkzaamheden/

Nachtafsluitingen A2, bij knooppunt Amstel en Holendrecht (19 oktober - 25 november)     
iRjkswaterstaat voert in oktober en november onderhoud uit aan de A2 tussen de knooppunten 
Amstel en Holendrecht en aan de S110 (Nieuwe Utrechtseweg) en aan de S105. Het asfalt 
vertoont scheurvorming en wordt vervangen. Weggebruikers moeten rekening houden met een 
vertraging van ongeveer 10 minuten.
De werkzaamheden vinden in de nachten plaats in de periode van 19 oktober tot 25 november: 
Weeknacht tussen 21:00 – 05:00 uur / Weekendnacht tussen 21:00 – 09:00 uur. Gedurende de 
werkzaamheden is de rijbaan afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. http://
www.vananaarbeter.nl/werkzaamheden/aankondigingen/a2-afsluitingen-s110-en-tussen-
knooppunt-amst.aspx#.VioeYqS1y_4

19 oktober t/m 7 november Piet Kranenbergpad volledig afgesloten     Fietsers en voetgangers 
gaan via het Burgerweeshuispad, Amstelveenseweg en Skûtjespad en vice versa. Kabels en 
leidingen worden verlegd in de onderdoorgangen van de A 10. (zie kaartje)

Bouw parkeergarage Atrium kan geluidshinder geven     Het is voor de omgeving goed merkbaar 
dat er druk wordt gebouwd aan de ondergrondse parkeergarage voor het Atrium: grond uitgraven, 
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afvoeren en daarna staal aanvoeren en betonstorten. Lees verder over de planning. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/bouw-parkeergarage/

12 okt - 20 nov. bouwwerkzaamheden kantoorpaviljoens Telesto Fred. Roeskestraat 107     Vanaf 
23 oktober uitgraven bouwput. Vrachtwagens gaan richting Amstelveenseweg.” bron: 
bewonersbrief

Lichte heiwerkzaamheden appartementengebouw De Fred     Mogelijke geluidshinder van de 
werkzaamheden in de periode van vrijdag 2 oktober 2015 t/m vrijdag 5 januari 2016 op de Fred. 
Roeskestraat 82.  http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/bouwwerkzaamheden/

26 oktober- medio april 2016 vervangen leidingen in Veluwebuurt!lees verder  https://
www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/nieuws-rivierenbuurt/2015/werkzaamheden-3/
! !
Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie en waterschap en ODNKZG
Kennisgeving
Aanvraag vergunning voor het exploiteren van een alcholverstrekkend bedrijf met terras 
Amstelpark 2 B, 1083 HZ:. Dossiernummer 2015-14534. De aanvraag ligt twee weken ter inzage 
bij het loket van stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: 
Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA  Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@933006/aanvraag-1/

Omgevingsdienst NZKG 
Aanvragen WABO
**De aanvraag betreft het realiseren van een uitkijktoren (hout) op de locatie Prinses Irenestraat (in 
het Beatrixpark), te Amsterdam. Ontvangstdatum aanvraag: 26-10-2015. Aanvrager: Gemeente 
Amsterdam Bedrijf Zuidas. Zaaknummer: 144433. 
http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=19496
WABO verleende vergunning
* Voor het oprichten van nieuwe kantoorgebouwen A en B (Atrium), op de locatie Parnassusweg/
Strawinskylaan. Verzenddatum beschikking: 26-10-2015. Aanvrager: G&S Vastgoed BV. 
Zaaknummer: 117854. Bezwaar indienen kan tot 8-12-2015. http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/
mozard/!suite42.scherm1260?mObj=19466
* Voor het oprichten van 159 appartementen, 4 commerciële units en een stallingsgarage, locatie 
Gershwin blok 4, Zuidas te Amsterdam. Verzenddatum beschikking: 26-10-2015 . Aanvrager: 
Zuidschans C.V.. Zaaknummer: 79512.  http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!
suite42.scherm1260?mObj=19376

29 okt.- 13 dec. Expositie foto’s van Buitenveldert, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 
112     De fotogroep Buitenveldert exposeert in het Huis van de Wijk Buitenveldert, foto's uit hun 
unieke fotoboek Buitenveldert. https://evenementen.amsterdam.nl/evenementen/2015/10/foto-
expositie/

3 november lunchconcert 12.30, Amuse-Oreille, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Met Martine 
Sikkenk, mandoline en Nelleke ter Berg, gitaar. http://www.thomasopen.nl/index.php/
lunchconcerten/programma
3 november lunchconcert@WTC, 12.30-13.30, Strawinskylaan 61    Optreden van een jazz trio 
met zangeres Nathaly Masclé.http://www.hellozuidas.com/activities/tuesday-3-november-lunch-
concert-with-nathaly-mascl%C3%A9-@-wtc
5 november 17.00-20.00, Jazz at the Southazz, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2     Iedere 
laatste donderdagmiddag van de maand verzorgen zeer talentvolle musici van het Conservatorium 
een optreden met de kwaliteit van een klassiek concert maar met de duur van een lunchpauze.  
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/lunchconcert-29-okt
13 november Piano Battle van 12 -14 uur in centrale hal van het WTC     6de YPF Piano 
Competition, het meest vooraanstaande pianoconcours voor in Nederland werkzaam pianotalent t/
m 25 jaar. http://www.ypf.nl/ypf/festival/young-pianists-piano-battle
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17 november 12:30 uur lunchconert Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Bjarnason & Vecliuc en 
Hakón Bjarnason, piano, Iulian Vecliuc, hobo, spelen werken Mozart en Schubert http://
www.thomasopen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=172:bjarnason-
vecliuc&catid=5:muziek&Itemid=25
t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark     29 november 
Finissage Growing Matter in het Glazen Huis, excursie 13.00 uur met Arend Wakker, over 
groeibewegingen van boom en plant, van 15.00- 17.00 presentaties en debatover de rol van 
levend materiaal in de kunst. http://us3.campaign-archive1.com/?
u=8653d22c40adb7b0243f89878&id=e0a6ea709d&e=408a6e49f8
23 november 19.30-21.30 Filosofietafel in De Nieuwe Poort     De komende reeks filosofietafels zal 
helemaal in het teken staan van taal, want woorden maken immers werelden. Onder leiding van 
Rinse Reeling Brouwer zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Rosenstoch-Huessy 
dieper op dit onderwerp in worden gegaan. http://www.denieuwepoort.org/nl//event/
filosofietafel-23-nov
18 december – 12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse  
donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De tentoonstelling WHAT? Work Home Apart Together 
van ARCAM gaat over de combinatie van die twee, en over hun plaats in de stad. De bovenste 
etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december 
de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen 
en werken op Zuidas. In een presentatie met onder meer een maquette van de Zuidas toont de 
gemeente een visie op de doorontwikkeling van Zuidas naar een internationale toplocatie voor 
wonen, werken én verblijven. http://www.dearchitect.nl/nieuws/2015/10/28/agendatip---what-work-
home-apart-together.html

Weekbericht  44
402 kratten voor de Voedselbank! 
Het is gelukt! Het record van de inzamelingsactie voor de Voedselbank van vorig jaar (330 kratten) 
is verbroken!  Green Business Club Zuidas heeft met haar participanten 402 kratten ingezameld. 
Dat maakte Marius Singels van Voedselbank Amsterdam Zuid gister, op donderdag 22 oktober, 
bekend. lees verder http://www.greenbusinessclub.nl/nl/zuidas

Nieuws uit B&W week 43
Verkeer en Vervoer: “Het college van B en W gaat akkoord met de raadsvoordacht op het 
voorgenomen besluit van de Stadsregio Amsterdam om het project Ombouw Amstelveenlijn van 
planuitwerking naar realisatiefase te promoveren. De start van de aanbesteding van het tracédeel 
tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk staat begin 2016 op de planning. Ook stemt het 
college in met de Bestuursovereenkomst Ombouw Amstelveenlijn waarin de afspraken tussen 
Stadsregio Amsterdam, gemeente Amstelveen en gemeente Amsterdam staan.
Behandeling in de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 11 november 2015 en 
behandeling in de gemeenteraad van 25 november.” Wilt u inspreken, meld u vooraf aan. https://
www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/contact/contactformulieren/aanmelden_om_in_te/
 http://amstelveenlijn.nl/colleges-b-en-w-amstelveen-en-amsterdam-positief-over-plannen-
amstelveenlijn/ en lees hier de stukken behorend bij het uitvoeringsbesluit
http://amstelveenlijn.nl/colleges-b-en-w-amstelveen-en-amsterdam-positief-over-plannen-
amstelveenlijn/

28 oktober vergadering raadscommissie RO/Grondzaken, 13:30 uur tot 12.30 uur en zo nodig van 
19.30 uur tot 22.30 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis
De commissie vergadert o.a. over erfpacht. Inmiddels is het rapport van de 
grondwaardecommissie verschenen lees het hier en nu ook een reactie van het college. https://
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/nieuws-nieuwsbrief/nieuwsarchief/
nieuwsberichten/reactie-college/
Bij tkn 5 - Motie bestemmingsplan RAI: Met het instellen van het programmeringsoverleg, waaraan 
bewoners van de omliggende RAI- buurten, RAI, ondernemers, Zuidas, Zuid en Omgevingsdienst 
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deelnemen, wordt uitwerking gegeven aan de motie. http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/
cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=277908/type=pdf/00_Commissie_Flap.pdf 

AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail 
naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar 
stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de 
Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

2 november t/m maart 2016 werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat
* Vergroten en verplaatsen hemelwaterafvoer door Waternet (1 en 3 op kaartje)
* Inrichting werkterrein bouw van woongebouw ‘Gershwin Brothers’ (2 op kaartje en zie afbeelding)
* Werkzaamheden kavel 4 (4 op kaartje)
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/werkzaamheden/

Nachtafsluitingen A2, bij knooppunt Amstel en Holendrecht (17 oktober - 25 november)
Rijkswaterstaat voert in oktober en november onderhoud uit aan de A2 tussen de knooppunten 
Amstel en Holendrecht en aan de S110 (Nieuwe Utrechtseweg) en aan de S105. Het asfalt 
vertoont scheurvorming en wordt vervangen. Weggebruikers moeten rekening houden met een 
vertraging van ongeveer 10 minuten.
De werkzaamheden vinden in de nachten plaats in de periode van 19 oktober tot 25 november: 
Weeknacht tussen 21:00 – 05:00 uur / Weekendnacht tussen 21:00 – 09:00 uur. Gedurende de 
werkzaamheden is de rijbaan afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. http://
www.vananaarbeter.nl/werkzaamheden/aankondigingen/a2-afsluitingen-s110-en-tussen-
knooppunt-amst.aspx#.VioeYqS1y_4

19 oktober t/m 7 november Piet Kranenbergpad volledig afgesloten     Fietsers en voetgangers 
gaan via het Burgerweeshuispad, Amstelveenseweg en Skûtjespad en vice versa. Kabels en 
leidingen worden verlegd in de onderdoorgangen van de A 10. (zie kaartje)

Bouwwerkzaamheden voor parkeergarage Atrium kan geluidshinder geven     Het is voor de 
omgeving goed merkbaar dat er druk wordt gebouwd aan de ondergrondse parkeergarage voor 
het Atrium: grond uitgraven, afvoeren en daarna staal aanvoeren en betonstorten. Lees verder 
over de planning. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/bouw-parkeergarage/

12 okt - 20 nov. bouwwerkzaamheden kantoorpaviljoens Telesto Fred. Roeskestraat 107     Vanaf 
23 oktober uitgraven bouwput. Vrachtwagens gaan richting Amstelveenseweg.” bron: 
bewonersbrief

Lichte heiwerkzaamheden appartementengebouw De Fred     Mogelijke geluidshinder van de 
werkzaamheden in de periode van vrijdag 2 oktober 2015 t/m vrijdag 5 januari 2016 op de Fred. 
Roeskestraat 82.  http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/bouwwerkzaamheden/

26 oktober- medio april 2016 vervangen leidingen in Veluwebuurt!lees verder  https://
www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/nieuws-rivierenbuurt/2015/werkzaamheden-3/
! !

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie en waterschap en ODNKZG

Kennisgevingen
Aanvraag vergunning voor het exploiteren van een alcholverstrekkend bedrijf met terras 
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Amstelpark 2 B, 1083 HZ:. Dossiernummer 2015-14534. De aanvraag ligt twee weken ter inzage 
bij het loket van stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 
14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA  Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@933006/aanvraag-1/
Aanvraag evenementenvergunning

Verlenging beslistermijn met zes weken
* Amstelveenseweg 130, 1075 XL: voor het veranderen van de voorgevelpui en het plaatsen van 
twee reclameborden aan de voorgevel ter hoogte van de begane grond, verzonden d.d. 8 oktober 
2015. OLO-nummer 1886805. https://www.amsterdam.nl/@919320/aanvraag-5/

Omgevingsdienst NZKG (** liggen niet ter inzage en staan nog niet open voor bezwaar en beroep)
Aanvragen WABO
** De aanvraag betreft het kappen van 9 bomen op de locatie Strawinskylaan (noordzijde). http://
prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=19076
** De aanvraag betreft het herporfileren oostelijke deel van de De Boelelaan te Amsterdam. 
http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=18875
 ** De aanvraag betreft het mogelijk maken van een horecafunctie op de Prinses Irenestraat 31-33. 
Ontvangstdatum aanvraag: 06-10-2015. Zaaknummer: 129645. http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/
mozard/!suite42.scherm1260?mObj=18805
** De aanvraag betreft het nemen van tijdelijke maatregelen t.b.v. de tijdelijke bus- en tramhalte op 
de strawinskylaan. http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=18711
** De aanvraag betreft het plaatsen van tijdelijke vluchttrappen en fly-under op de locatie 
Europaplein 24 te Amsterdam, voor een periode van 1 jaar. http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/
mozard/!suite42.scherm1260?mObj=18702
WABO verleende vergunning
* Het betreft een vergunning voor het oprichten van een gebouw met bestemming kantoor en 
commerciële ruimten en het creëren van parkeergelegenheid, op de locatie Gustav Mahlerlaan/ 
Parnassusweg Bezwaar indienen kan tot 28.11.15. http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!
suite42.scherm1260?mObj=19086
WABO uitgebreide procedure, verleende vergunning
* Gershwin, kavel 13 en 15. Het betreft een vergunning voor het oprichten van 2 woongebouwen 
en het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage.  U kunt binnen zes weken (tot 18 
november) een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. http://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!
suite42.scherm1260?mObj=18541

t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark    Bekijk het 
herfstprogramma. http://us3.campaign-archive1.com/?
u=8653d22c40adb7b0243f89878&id=e0a6ea709d&e=408a6e49f8
17 november 12:30 uur lunschconert Thomaopen 
Bjarnason & Vecliuc en Hakón Bjarnason, piano, Iulian Vecliuc, hobo
lees verder
oktober lunchconcert, 12.30-13.00, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2     Iedere laatste 
donderdagmiddag van de maand verzorgen zeer talentvolle musici van het Conservatorium een 
optreden met de kwaliteit van een klassiek concert maar met de duur van een lunchpauze.  http://
www.denieuwepoort.org/nl/agenda/lunchconcert-29-okt
T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein http://
www.amsterdam.nl/zuidas/agenda/?EvtIdt=77773
1 november, 14.00 - 15.30 IVN wandeling herfstverschijnselen, bomen in het Beatrixpark 
Parkingang Diepenbrockstraat. https://www.ivn.nl/afdeling/amsterdam/activiteiten/bomen-het-
beatrixpark-herfstverschijnselen
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3 november lunchconcert 12.30,  Amuse-Oreille, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Met Martine 
Sikkenk, mandoline en Nelleke ter Berg, gitaar. http://www.thomasopen.nl/index.php/
lunchconcerten/programma
3 november lunchconcert@WTC, 12.30-13.30, Strawinskylaan 61       Optreden van een jazz trio 
met zangeres Nathaly Masclé.http://www.hellozuidas.com/activities/tuesday-3-november-lunch-
concert-with-nathaly-mascl%C3%A9-@-wtc
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5 november Rondleiding bouwterrein Mahlerplein!
Eén keer per maand wordt een rondleiding over het bouwterrein gegeven. De eerstvolgende is 5 
november, van 15.30-17.00 uur startpunt is de bouwkeet. Meld u aan via de site van BAM. Per 
rondleiding kunnen zich maximaal 25 personen aanmelden.
Bekijk de werkzaamheden vanuit het ABN gebouw http://aps03.avex.nl/cameras/cam5/
desktop.html. U kunt zich ook aanmelden voor de omgevingstevredenheid-enquête
http://www.bambouwtmahlerplein.nl/nl/omgevingstevredenheid-enquete

Green (fiets)Route Zuidas
In Advalvas een artikel over de tocht door Zuidas die door Green Office VU, de VU en de Green 
Business Club (GBC) Zuidas was georganiseerd. De start was bij Polderdak vlak naast Zuiderkruid 
en eindigde bij Marleen Sijpesteijn van ContainingMushrooms op de Boeletuin die de avond ervoor 
nog bij BPZ over haar bedrijf had verteld. lees het artikel van Kasper Hermans.
 .http://advalvas.vu.nl/nieuws/koffie-met-oesterzwammen-op-de-duurzame-zuidas

Ravel Residence genomineerd voor Zuiderkerkprijs 2015
“De Zuiderkerkprijs is een prijs van de gemeente Amsterdam voor het beste gerealiseerde 
woningbouwproject in de stad. De prijs wordt dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt. De 
winnaar wordt bekend gemaakt op 10 december.” Ravel Residence, het tijdelijke onderkomen voor 
vele studenten in Ravel Zuidas, is ontworpen door het architectenbureau Oeverzaaijer http://
www.oeverzaaijer.nl/nieuws-223.htm

Cobouw kopte:Tussen de kantoortorens aan de Zuidas in Amsterdam wordt druk gebouwd
Aan de Gustav Mahlerlaan verschijnt het gebouw Intermezzo met 177 huur- en koopwoningen, in 
grootte variërend van 40 tot 240 vierkante meter, met op de begane grond een supermarkt. 
Hierachter komt tussen de George Gershwinlaan en de De Boelegracht een 
appartementengebouw met 58 sociale huurwoningen. lees verder  

Tussen Buitenveldertselaan en Beethovenstraat: Gershwin in wording   Een overzicht van 
bouwprojecten, die in dit deelgebied tussen Buitenveldertselaan en Beethovenstraat momenteel 
verrijzen, vindt u in het factsheet factsheet_gershwin_nl05-2014 en lees verder over de gebouwen 
900 en 100 Mahler en 400 en 500 Beethoven aan de Beethovenstraat hoek Mahlerlaan.  http://
www.amsterdam.nl/zuidas/projecten-uitvoering/gershwin/bouw-400-500/

Bofkont bos verplaatst ivm voorbereiding grondruil
Het zuidelijk deel van het bosje langs de Parnassusweg wordt vanaf 19 oktober gekapt 
ter voorbereiding van een grondruil en daarna start bouw kantoorpand NoMA House op de hoek 
van de Parnassusweg en de Gustav Mahlerlaan. De varkens van de Familie Bofkont gaan niet 
weg. Ze verhuizen naar het noordelijk deel van het bosje en krijgen daarnaast een nieuw stuk land 
op het aangrenzende terrein.http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/
voorbereidend-werk/

Nieuwsbrief oktober 2015 dienst Zuidas http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbriefzuidas/2015/
nieuwsbrief-zuidas-5/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20151014&utm_content=link_ID0ALRBI0VRBI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Z
uidas%20-%20Oktober%202015
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Met o.a Zuidelijk deel Beatrixpark eind 2016 klaar. Dit najaar wordt nieuwe beplanting aangebracht 
in het park. Ook wordt er druk gewerkt aan het nieuwe speelobject. Verder zijn de resultaten goed 
zichtbaar van het werk aan de nieuwe Prinses Irenebrug die eind 2015 gereed zal komen. lees 
verder in de nieuwbrief Zuidas http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbriefzuidas/2015/
nieuwsbrief-zuidas-5/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20151014&utm_content=link_ID0ALRBI0VRBI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Z
uidas%20-%20Oktober%202015

Adviesbrief bestuurscommissie bij concept ontwerp bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi en Boelelaan 
Oost
De commissie adviseert positief maar vraagt B&W aandacht voor voldoende fietsparkeerplekken, 
en verwacht in de Parkeerstudie 2015 specifieke oplossingsrichtingen voor de pakeerproblemen in 
dit gebied die ook omliggende buurten ontzien, voldoende laad/los plaatsen touringcars aan de De 
Boelelaan Oost ivm passagiers voor het nieuwe hotel en bij de uiteindelijk beslissing te nemen met 
een breed draagvlak onder bewoners. lees de brief van 23 september 2015 en bekijk de plankaart
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=276085/type=pdf/
bijlage_1_adviesbrief_bestuurscommissie_Zuid_aan_B_W_d.d._22_september_2015.pdf
Bekijk de plankaart van 8 mei 2015 waarop nog twee uit te werken bestemmingen gemengd 
Bijlage 2: bestemmingsplan plankaart (tekststuk | 437.6Kb)
bijlage 1 adviesbrief bestuurscommissie Zuid aan B&W d.d. 22 september 2015 

AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail 
naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar 
stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de 
Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

19 oktober t/m 7 november Piet Kranenbergpad volledig afgesloten     Fietsers en voetgangers 
gaan via het Burgerweeshuispad, Amstelveenseweg en Skûtjespad en vice versa. Kabels en 
leidingen worden verlegd in de onderdoorgangen van de A 10. (zie kaartje)

Bouwwerkzaamheden voor parkeergarage Atrium kan geluidshinder geven     Het is voor de 
omgeving goed merkbaar dat er druk wordt gebouwd aan de ondergrondse parkeergarage voor 
het Atrium: grond uitgraven, afvoeren en daarna staal aanvoeren en betonstorten. Lees verder 
over de planning. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/bouw-parkeergarage/

12 okt - 20 nov. bouwwerkzaamheden kantoorpaviljoens Telesto Fred. Roeskestraat 107     Vanaf 
maandag 19 tot 23 oktober zullen damwanden worden aangebracht. Het is mogelijk dat u 
geluidshinder ondervindt. De werkzaamheden worden tussen 7:00 ’s ochtends tot uiterlijk 19:00 
uur ’s avonds uitgevoerd. Daarna volgt uitgraven van de bouwput. Vrachtwagens gaan richting 
Amstelveenseweg.” bron: bewonersbrief

Werkzaamheden fietstunnel Beethovenstraat     Tot 30 oktober zijn er diverse werkzaamheden op 
de fiets- en voetpaden en in de fietstunnels van de Beethovenstraat tussen de Prinses Irenestraat 
en het Matthijs Vermeulenpad. Fietsers worden gedeeltelijk omgeleid. lees verder http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/09-september/artikel/

Lichte heiwerkzaamheden appartementengebouw De Fred     Mogelijke geluidshinder van de 
werkzaamheden in de periode van vrijdag 2 oktober 2015 t/m vrijdag 5 januari 2016 op de Fred. 
Roeskestraat 82. In plaats van 16 oktober gaat de aannemer op vrijdag 23 oktober betonstorten en 
vlinderen. Dit wordt op 24 oktober 2015 afgerond. bron: bewonersbrief.
 http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/bouwwerkzaamheden/

Wegwerkzaamheden en bouw transformatorhuisje Gaasterlandstraat     lees verder http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/09-september/werkzaamheden/
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26 oktober- medio april 2016 vervangen leidingen in Veluwebuurt!lees verder  https://
www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/nieuws-rivierenbuurt/2015/werkzaamheden-3/
! !
t/m 30 oktober werkzaamheden Willem Pijperstraat  http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/08-augustus/werkzaamheden-willem/

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie en waterschap
Bekendmaking B&W maakten op de vergadering van 6 oktober 2015 bekend dat “de volgende 
openbare ruimten in Zuidas te hebben gewijzigd: “Dit gebied is volop in ontwikkeling waarbij er 
veel nieuwe openbare ruimten zijn ontstaan. Voor deze openbare ruimten zijn de afgelopen jaren 
in diverse besluiten de namen vastgesteld. Gebleken is dat gaandeweg de uitvoering van de 
plannen de ligging van diverse openbare ruimten anders is geworden dan destijds in het besluit is 
opgenomen. Voor de vindbaarheid, mede in het belang van de Openbare Orde en Veiligheid is het 
noodzakelijk om deze wijzigingen nu in een besluit vast te leggen. Aan de hand hiervan kan de 
Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) worden bijgewerkt en de geometrie worden 
aangepast. De nummeraanduidingen die aan de diverse gebouwen zijn toegekend blijven hierbij in 
stand.” Voor de lijst kijk hier links op de pagina vindt u een kaartje.https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-93729.html?
zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dbag%2bzuidas%26zkd%3dInDeGehele
Text%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&res
ultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

Naamgeving nieuwe brug Beatrixpark is Prineses Irenebrug
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-50911.html?
zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dbag%2bzuidas%26zkd%3dInDeGehele
Text%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&res
ultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4

Wijziging van de Stratentabel 2015 in verband met de uitbreiding van het experiment 
parkeerduurbeperking in Buitenveldert Noord. Overzicht van straten en geldigheid parkeerkaarten 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-91551.html

Amsterdam voert eeuwigdurende erfpacht in
Dit is een reactie op het advies van de Grondwaarde Commissie. Het college zal het advies verder 
uitwerken en begin 2016 de gemeenteraad een besluit voorleggen over de wijze waarop het 
advies in het eeuwigdurende erfpachtstelsel zal worden verwerkt. Doelen zijn duidelijkheid en 
zekerheid over de erfpachtvergoeding voor erfpachters, kopers en hypotheekverstrekkers. lees 
verder
https://www.amsterdam.nl/gemeente/college-van/individuele-paginas/eric-van-der-burg/
persberichten/persberichten-2015/amsterdam-reageert/

t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark    Bekijk het 
herfstprogramma. http://us3.campaign-archive1.com/?
u=8653d22c40adb7b0243f89878&id=e0a6ea709d&e=408a6e49f8
november Zangworkshop, 18.30-21.00, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2   Begin je week 
eens goed met de Zangworkshop op elke derde maandag van de maand. Meld je hier aan. http://
www.denieuwepoort.org/nl/agenda/zangworkshop-19-okt
20 oktober lunchconcert 12.30, Quatre Bouches, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Met Bauwien 
van der Meer, sopraan; Petra Ehrismann, alt-mezzo; Gerben Houba, tenor en Michel Poels, 
bariton. http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
26 oktober Filosofietafel, 19.30-21.30, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2
Met een klein groepje mensen aan tafel gaan en je eens helemaal verdiepen in het gedachtegoed 
van een bekende of minder bekende filosoof? De komende filosofietafel zal helemaal in het teken 
staan van taal, want woorden maken immers werelden. Onder leiding van Rinse Reeling Brouwer 
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zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Walter Benjamin dieper op dit onderwerp in 
worden gegaan. http://www.denieuwepoort.org/nl//event/filosofietafel-26-okt

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein http://
www.amsterdam.nl/zuidas/agenda/?EvtIdt=77773
1 november, 14.00 - 15.30 IVN wandeling herfstverschijnselen, bomen in het Beatrixpark 
Parkingang Diepenbrockstraat.

www.bewonersplatformzuidas.nl 
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Themabijeenkomst Tuinen in Zuidas
Afgelopen donderdagavond vond de goed bezochte bijeenkomst plaats in het Huis van de Wijk 
Buitenveldert. Enthousiast vertelden sprekers over hun initiatief, de activiteiten en de plek. Dat 
vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is, kwam naar voren uit hoe je het onderhoud met de inzet van 
vele mensen organiseert zoals dat in de medicinale kruidentuin de Artsenijhof gebeurt. Het 
bijhouden van logboeken helpt daarbij evenals het inwinnen van deskundig advies  om de tuin 
medicinaal te houden. En met de hand- en spandiensten van het stadsdeel is het onderhoud van 
hagen gegarandeerd. De kruidentuin, ooit van de ondergang gered door de vereniging Vrienden 
van het Beatrixpark, wordt nog steeds door een grote groep vrijwilligers aandachtig onderhouden 
waardoor een bijzondere tuin behouden en toegankelijk is gebleven voor iedere Amsterdammer. 
Bij Zuiderkruid nog ruim een jaar te vinden tussen Old School en het mini Rondeel vlak achter de 
Europaboulevard t/o de RAI, zijn tuinders individueel in hun moestuin actief. Ze zijn nu op zoek 
naar een vaste plek. De leden van de inmiddels opgerichte vereniging Zuiderkruid komen veelal uit 
de directe woonomgeving en kent een mix van yup tot senior. Geregeld komen sommigen bijeen 
voor koffie op zaterdagochtend.
Over koffie gesproken: het is de voedingsbodem voor oesterzwammenkweek waarover Marleen 
Sijpestijn vertelde. ContainingMushrooms is een startupbedrijf dat door sponsors als de 
Greenbusinessclub, dienst Zuidas en particulieren inmiddels een tweede mushroomcontainer in 
gebruik kon nemen om de productie te verbeteren. Zij levert oesterzwammen aan de kantine van 
de Boeletuin.
Deze bewoners, liefhebbers en upstarter zorgen ervoor dat ook Zuidas e.o. een woon/werkgebied 
is waar op onverwachte plekken bijzonder groen ontdekt kan worden. De aanwezigen hadden veel 
waardering voor de initiatieven maar vertelden dat de locaties niet altijd makkelijk te vinden zijn. 
Dus goede bewegwijzering naar de tuinen ook al zijn ze tijdelijk is geen overbodige luxe. BPZ gaat 
ze in ieder geval op een echte kaart zetten.

Afvoeren grond Mahlerplein
“Op het Gustav Mahlerplein wordt vanaf 6 oktober tot begin november circa 6.000 m3 grond 
ontgraven voor de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage. In een vrachtwagen gaat 
ongeveer 20 m3. Er zullen dus ca. 300 vrachtauto’s voor nodig zijn om de grond af te voeren. Het 
tweede deel van de transportburg wordt later gebouwd dan gepland.” lees verder
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/vanaf-6-oktober/

Onder- of bovengronds?
“Medio november wordt het voorstel voor de realisatie van 3.500 ondergrondse stallingsplaatsen 
besproken bij betrokken financiers. Ondanks het vertrouwen dat het plan een goede kans maakt, 
is ook een aangepaste variant voor bovengrondse tijdelijke stallingen op de Vijfhoek onderzocht. 
Marianne van Dort van Freshfields en Esmée Lindenbergh van de bewonersvereniging hebben 
echter goede hoop dat de ondergrondse fietsparkeergarage er komt. ‘Zuidas is een toplocatie voor 
wonen, werken en recreëren,’ aldus Marianne van Dort. ‘Bovengrondse fietsenstallingen van deze 
omvang horen daar naar ons idee niet bij.’” Lees verder over het participatieproces http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/ondergrondse/
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50 nieuwe boomnaambordjes in Beatrixpark lees verder http://www.vriendenbeatrixpark.nl/nieuwe-
bomenbordjes/ En: IVN wandeling herfstverschijnselen, bomen in het Beatrixpark, zondag 1 
november, 14:00 tot 15:30. Parkingang Diepenbrockstraat.

16 oktober Danspaleis op het Gerswhinplein
Feestelijk slotevent van de Inzamelingsactie 2015 voor de Voedselbank Amsterdam Zuid 
georganiseerd door GBC Zuidas. De inzamelingsactie vindt dit jaar plaats van 12 t/m 16 oktober. 
Voor de klanten van de Voedselbank Amsterdam Zuid, ouderen uit Zuid én medewerkers van GBC 
Zuidas participanten organiseren we een Danspaleis, met een hapje, een drankje en natuurlijk een 
dansje op 16 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur, in een speciaal daarvoor ingerichte tent op het 
George Gershwinplein. Het Danspaleis is een ouderwets gezellige disco voor mensen van 10 tot 
100 jaar. Komt u langs? U kunt uw aanmelding kenbaar maken via: angela@greenbusinessclub.nl.
Hoogste punt uitbreiding Kindercampus
“Op 14 oktober 14.00 uur viert de Kindercampus het bereiken van het hoogste punt van de bouw 
van de tweede fase van het integraal Kindcentrum. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit 
feestelijke moment te komen vieren.“ http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/
viering-hoogste-punt/

Op P15 Ravel mix van wonen, werken en winkels ontwikkeld door OVG Real Estate
Dienst Zuidas berichtte: “De gemeente Amsterdam heeft onlangs OVG Real Estate geselecteerd 
voor de ontwikkeling van de zogenaamde kavel P15 Ravel in Zuidas. De kavel ligt aan de 
Beethovenstraat tegenover het hoofdkantoor van ABN AMRO naast het Sportpark Goed Genoeg 
(AFC).”Het archtitecenbureau MVRDV tekent het ontwerp:”De woningen hebben erkers met 
prachtig uitzicht en ruime balkons met veel beplanting, met de tussenliggende vallei als een soort 
dorpsbrink,” zegt Winy Maas, architect en medeoprichter van MVRDV. “Wij combineren de kwaliteit 
van wonen in het groen met de centrale locatie en de spanning van een stedelijke omgeving op 
deze bijzondere locatie.”” lees verder  http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/
zuidas-p15/

14 oktober vergadering raadscommissie I&D, 9:00 - 12.30 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis
Bij tkn 13 Sneller uitvoeren wegwerkzaamheden in 6 dagen van 12 uur. Conclusie uit de brief van 
de wethouder V&V is: “Er zijn op dit moment geen klachten bekend over de extra hinder door 
werktijden van 12 uur. De maatregel is nog relatief kort geleden ingevoerd. Hierdoor is het beeld 
van de effecten van de maatregel nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Een uitgebreidere 
evaluatie zal daarom in 2016 plaatsvinden.” Lees In het bijgevoegde overzicht om welke projecten 
het tot nu toe ging (wegwerkzaamheden aan Amstelveenseweg (drinkwaterleiding vervangen)).
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3327
Interview met wethouder Litjens over het waarom en hoe van de Amstelveenlijn
Overstappen op station Zuid? “Er is een bewuste keuze gemaakt om de Noord/Zuidlijn niet door te 
trekken naar Amstelveen. Een hoogwaar-dige tramverbinding voor Amstelveen – snel, 
betrouwbaar, comfortabel – betekent dus een overstap op Amsterdam Zuid. Dat station wordt een 
van de belangrijkste openbaarvervoerknoop-punten van de regio: treinen, trams, bussen, de 
Noord/Zuidlijn en de Amstelveenlijn. Veel gebruikers van de Amstelveenlijn zullen op dit station 
gaan overstappen. En de Noord/Zuidlijn gaat er vanaf het najaar van 2017 voor zorgen dat 
iedereen snel in de binnenstad van Amsterdam kan komen”, aldus de wehtouder zie kaartje en 
lees het interview d.d. 10.9.2015 van Wendy van der Meulen 
 zie het kaartje  lees verder http://amstelveenlijn.nl/interview/pieter-litjens/

13 oktober Regioraad V&V en  Ruimte, Wonen & Economie, De Rooszaal, 18:30 - 20:00 uur en 
RWE in de Mirandazaal stadhuis
Over keuze tweerichting materieel Amstelveenlijn, A-2-5b Bijlage - Memo 1 of 2richtingmaterieel 
(Achtergrondnotitie II 6.4 bij Voorkeursbesluit), second opnion op Lijnennetvisie 2015-2030 A-2-5a 
Opvolging toezeggingen sessie V&V150616 en advies RAR op Lijnennetvisie 2018 http://
www.stadsregioamsterdam.nl/publish/pages/4136/b-1d_rar-
advies_second_opinion_lijnennetvisie_2018.pdf
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A-0 Agenda sessie V&V 13 oktober 2015,
http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad-%28jaar/regioraad-2015/
regioraad-2015-10-13-0/

Uitbreiding parkeerduurbeperking Buitenveldert gaat 2 november in
Lees de Bewonersbrief uitbreiding parkeerduurbeperking Buitenveldert DEF. 

Nieuws uit B&W week 41
Het college van B en W stemt in met de uitvoering van de moties voor het kredietbesluit Zuidasdok 
en de halfjaarlijkse rapportage. Dit wordt besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening van 28 
oktober 2015. 

AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail 
naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar 
stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de 
Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

12 okt - 20 nov. bouwwerkzaamheden kantoorpaviljoens Telesto Fred. Roeskestraat 107
Vanaf maandag 19 tot 23 oktober zullen damwanden worden aangebracht. Het is mogelijk dat u 
geluidshinder ondervindt. De werkzaamheden worden tussen 7:00 ’s ochtends tot uiterlijk 19:00 
uur ’s avonds uitgevoerd. Daarna volgt uitgraven van de bouwput. Vrachtwagens gaan richting 
Amstelveenseweg.” bron: bewonersbrief

13-16 oktober Parnassusweg zuidelijke rijrichting tijdelijk s’nachts afgesloten
“Om de bereikbaarheid voor het bouwverkeer voor de bouw van de tijdelijke rechtbank te 
verbeteren is het nodig om de rijbaan van de Parnassusweg, ter hoogte van de A10 aan te 
passen. In de nacht wordt het verkeer omgeleid. Overdag is de Parnassusweg gewoon bereikbaar 
voor autoverkeer.” http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/10-oktober/parnassusweg-vanaf/

Werkzaamheden fietstunnel Beethovenstraat
Tot 30 oktober zijn er diverse werkzaamheden op de fiets- en voetpaden en in de 
fietstunnels van de Beethovenstraat tussen de Prinses Irenestraat en het Matthijs Vermeulenpad. 
Fietsers worden gedeeltelijk omgeleid. lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/09-september/artikel/

Werkzaamheden appartementengebouw De Fred
Mogelijke geluidshinder van de werkzaamheden in de periode van vrijdag 2 oktober 2015 t/m 
vrijdag 5 januari 2016 op de Fred. Roeskestraat 82. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/10-oktober/bouwwerkzaamheden/

Werkzaamheden aan leidingen Fred Roeskestraat voor de winter klaar
Tot 7 november vervanging gasleidingen. lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/09-september/vanaf-28-september/

Werkzaamheden Gaasterlandstraat! lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/09-
september/werkzaamheden/

26 oktober- medio april 2016 werkzaamheden Veluwebuurt! lees verder  https://
www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/nieuws-rivierenbuurt/2015/werkzaamheden-3/
! !
t/m 30 oktober werkzaamheden Willem Pijperstraat  http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/08-augustus/werkzaamheden-willem/

vanaf 30 oktober bomenkap en nieuwe beplanting Gustav Mahlerlaan
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In de week van vijf oktober worden enkele tientallen bomen gekapt. De kap is nodig omdat de 
oude drinkwaterleiding wordt verwijderd. In het najaar komt er nieuwe beplanting voor terug: 
krentenboompjes ten noorden van het voetpad en esdoorns tussen het voetpad en het fietspad in. 
Voor de herinrichting van de Gustav Mahlerlaan wordt 30 oktober gestart het kappen van bomen.
 
Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie en waterschap
Aanvraag omgevingsvergunning
* Prinses Margrietstraat 10, 1077 LA: voor het vergroten van het gebouw door middel van een 
extra bouwlaag met behoud van bestemming daarvan tot woning, ingekomen d.d. 18 september 
2015. OLO-nummer 1977341.
Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen.https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@929929/aanvraag-c/

Aanvraag exploitatievergunning horeca
* Strawinskylaan 85, 1077 XW: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2015-14169.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze richten aan:
Stadsdeel Zuid , Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@930686/aanvraag-2/

t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark    Bekijk het 
herfstprogramma. http://us3.campaign-archive1.com/?
u=8653d22c40adb7b0243f89878&id=e0a6ea709d&e=408a6e49f8
15 oktober, Grote mensen Ontmoetingsdiner, 18.30-21.00, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 
2      Inloop is vanaf 18.00u. Vooraf aanmelden. http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/grote-
mensen-ontmoetingsdiner-15-okt
18 oktober Marathon 8km route door Zuidas
“Zondag 18 oktober 2015 lopen er 16.500 marathonlopers door de straten van Amsterdam. Voor 
deze 40e editie van de TCS Amsterdam Marathon is het parcours enigszins aangepast. Nu lopen 
de deelnemers na 6 km via de Beethovenstraat richting de Zuidas.” bron: Agenda website dienst 
Zuidas http://www.amsterdam.nl/zuidas/agenda/?EvtIdt=78917

20 oktober lunchconcert 12.30, Quatre Bouches, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Met Bauwien 
van der Meer, sopraan; Petra Ehrismann, alt-mezzo; Gerben Houba, tenor en Michel Poels, 
bariton. http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein http://
www.amsterdam.nl/zuidas/agenda/?EvtIdt=77773

Weekbericht  41
8 oktober thema-avond Tuinen in Zuidas, 19.30- 21.30, stamzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, 
AJ Ernststraat 112
Voordat de herfst het meeste groen laat verkleuren, besteden we aandacht aan het thema groen in 
grijs. De constante op Zuidas is de kleur van gebouwen van glas, aluminium, baksteen of beton en 
dat is vooral grijs. Dat groen belangrijk is, ook in Zuidas, bewijzen daktuinen, de bomentuin en 
Zuiderkruid in kop Zuidas, de Boeletuin en het Beatrixpark. Deskundigen en bewoners geven deze 
avond hun visie op en ervaring met het groen in Zuidas. Bewoners Zuidas/Buitenveldert en 
belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar 
bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 37. En: heeft u foto’s van (verborgen) tuinen en tuintjes in 
en nabij Zuidas? BPZ ontvangt ze graag. lees ook het artikel voor de wijkkrant. http://
bewonersplatformzuidas.nl/?p=10573

Interview met hoofduitvoerder van BAM over bouwen op het Mahlerplein
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Dienst Zuidas “interviewde Leen van Delft, hoofduitvoerder van aannemer BAM, over wat er tot nu 
toe is gebeurd aan bouwwerkzaamheden op het Gustav Mahlerplein en of de omgeving er last van 
heeft gehad.
“Op 30 september arriveerde de grootste drainmachine van Nederland om op 7 meter diepte de 
drainageleidingen aan te leggen.’” lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/09-
september/niet-heien/

Het Parool kopte vorige week:”Ron Blaauw opent tweede hotdogrestaurant op de Zuidas
De eerste uitbreiding van Ron Blaauw's hotdogimperium is een feit: de chefkok heeft een 
franchisevestiging van zijn The Fat Dog geopend in het hoofdkantoor van ABN Amro op de 
Zuidas.”http://www.parool.nl/parool/nl/34/ETEN-DRINKEN/article/detail/4153159/2015/09/30/Ron-
Blaauw-opent-tweede-hotdogrestaurant-op-de-Zuidas.dhtml

Bestuurscommissie in gesprek met bewoners
Iedere maand is er een ‘beeldvormende’ bijeenkomst, waarin een actueel onderwerp centraal 
staat, steeds op een andere locatie en iedereen is welkom. Op 16 september was het thema: 
participatie en maatschappelijk initiatief. lees hier over de ideeën https://www.amsterdam.nl/
stadsdeelzuidnieuws/2015/09/terugblik/ De volgende bijeenkomst gaat over armoede.

7 oktober vergadering bestuurscommissie AZ&RO, 20.00 - 23.00, Pr. Kennedylaan 923
Lees de gebiedsagenda light met o.a. verhogen reinigingsniveau Zuidas, gesprekken met VVE’s in 
rustige gebieden Zuidas en voor moestuinen nog geen alternatieve locaties.
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=276077/type=pdf/
Uitvoeringsmonitor_activiteiten_gebiedsplan_2015_Buitenveldert_Zuidas.xlsx.pdf
Overzicht gebiedsplan light 2015 Zuid (tekststuk | 4.9Mb)
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3315

13 oktober Regioraad, 20.45-23.00, raadzaal stadhuis
Op de agenda o.a. evaluatie routewijziging bus 62.
http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad-(jaar/regioraad-2015/
regioraad-2015-10-13-0/

Nieuws van B&W week 40
Bij Ruimtelijke Ordening: Het college neemt kennis van het financieel perspectief Zuidas 2015. 

Ombouw Amstelveenlijn
In antwoord op vragen over het verschuiven/opheffen van haltes laat de organisatie weten dat 
”separaat van het Uitvoeringsbesluit Ombouw Amstelveenlijn (gepland in december 2015) daar 
een uitspraak over wordt gedaan, waarbij het wel zo is dat de halte A.J. Ernststraat niet verwijderd 
wordt voordat er een besluit is genomen over de ligging van de halte VU/De Boelelaan.” 

Studenten maken plan voor uitbreiding Rietveld Academie
Architectenweb meldt: “Twee architectuurstudenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) 
doen een voorstel met een opvallend ontwerp. De uitbreiding is de letterlijke verbinding tussen de 
Rietveld Academie en het Sandberg Instituut, dat de masteropleidingen van de academie verzorgt. 
De verbindende elementen zijn de assemblagehal en de kantine. In de ruime assemblagehal 
komen alle disciplines van de academie samen...                ‘ lees verder op architectenwdeb of op 
dearchitect.nl http://www.dearchitect.nl/nieuws/2015/08/14/render-ster-van-de-week---uitbreiding-
rietveld-academie.html

http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=37130&s=1

Uitbreiding parkeerduurbeperking Buitenveldert gaat 2 november in
Lees de Bewonersbrief uitbreiding parkeerduurbeperking Buitenveldert DEF. Het gebied is 
uitgebreid tot aan de Van Neijenrodeweg. Bezoek van bewoners mag wel langer dan 3 uur 
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aaneengesloten staan want met de geldende bezoekersregeling mag men maximaal 30 uur per 
maand gratis parkeren.

18 oktober Marathon 8km route door Zuidas
“Zondag 18 oktober 2015 lopen er 16.500 marathonlopers door de straten van Amsterdam. Voor 
deze 40e editie van de TCS Amsterdam Marathon is het parcours enigszins aangepast. De nieuwe 
parcoursen zijn niet alleen een verbetering voor de deelnemers, maar het zorgt er ook voor dat de 
bewoners en bezoekers minder hinder ondervinden. In de nieuwe opzet vervalt de lus die langs de 
Stadionweg, Marathonweg en Amstelveenseweg loopt. Nu lopen de deelnemers na 6 km via de 
Beethovenstraat richting de Zuidas. Dit gebied is de laatste jaren verder ontwikkeld, zowel op 
zakelijk als sportief vlak. De beelden van de nieuwe skyline van Amsterdam zullen de hele wereld 
overgaan.”  bron: Agenda website dienst Zuidashttp://www.amsterdam.nl/zuidas/agenda/?
EvtIdt=78917

AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail 
naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar 
stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de 
Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

Lees in Dubbelklik van Prorail de planning van o.a. verbouwing station RAI
https://www.prorail.nl/sites/default/files/pr_dubbelklik-informatiekrant_ov-saal_nr_5_lr2.pdf

Werkzaamheden fietstunnel Beethovenstraat
Van 28 september - 30 oktober zijn er diverse werkzaamheden op de fiets- en voetpaden en in de 
fietstunnels van de Beethovenstraat tussen de Prinses Irenestraat en het Matthijs Vermeulenpad. 
Op het fietspad tussen de Prinses Irenestraat en de Strawinskylaan zijn de werkzaamheden al 
eerder gestart. Fietsers worden gedeeltelijk omgeleid. lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/
nieuws/2015/09-september/artikel/

Werkzaamheden De Fred
Mogelijke geluidshinder van de werkzaamheden die de aannemer Huib Bakker Bouw in de periode 
van vrijdag 2 oktober 2015 t/m vrijdag 5 januari 2016 op de Fred. Roeskestraat 82 uit gaat voeren. 
bron: Bewonersbrief dienst Zuidas.

Werkzaamheden aan leidingen Fred Roeskestraat voor de winter klaar
28 september tot 7 november 2015 vervangt Liander gasleidingen hiervoor zijn in de Fred. 
Roeskestraat vanaf de Parnassusweg ter hoogte van Spirit en de Rechtbank tijdelijke 
verkeersmaatregelen nodig. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. lees verder http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/09-september/vanaf-28-september/

Werkzaamheden Gaasterlandstraat lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/09-
september/werkzaamheden/

26 oktober- medio april 2016 werkzaamheden Veluwebuurt
Het stadsdeel bestraat het voetpad, de rijbaan en parkeerstrook opnieuw. Waternet vervangt het 
riool in de rijweg.! Liander vervangt een gasleiding. De werkzaamheden starten op maandag 
26 oktober en duren tot medio april 2016. Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. lees verder  
https://www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/nieuws-rivierenbuurt/2015/werkzaamheden-3/
! !
t/m 30 oktober werkzaamheden Willem Pijperstraat  http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/08-augustus/werkzaamheden-willem/
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vanaf 30 oktober bomenkap en nieuwe beplanting Gustav Mahlerlaan
In de week van vijf oktober worden enkele tientallen bomen gekapt. De kap is nodig omdat de 
oude drinkwaterleiding wordt verwijderd. In het najaar komt er nieuwe beplanting voor terug: 
krentenboompjes ten noorden van het voetpad en esdoorns tussen het voetpad en het fietspad in. 
Voor de herinrichting van de Gustav Mahlerlaan wordt 30 oktober gestart het kappen van bomen. 
Na de herinrichtingswerkzaamheden worden er in het najaar op sommige plekken weer nieuwe 
bomen aangeplant. 
 

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie en waterschap

Aanvraag exploitatievergunning
* Europaplein 21-23, 1078 GS: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. 
Dossiernummer 2015-13169.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt 
u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@928220/aanvraag-1/
Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Valhalla Festival" op 19 
december 2015 van 20.00 uur tot 07.00 uur. Dossiernummer 2015-14111.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan: Het AB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@928410/aanvraag-europaplein/

9 oktober Dag van de Duurzaamheid wethouder Duurzaamheid opent Greenoffice VU, De 
Boelelaan 1105! Voor deelname en het programma lees verder http://www.greenofficevu.nl/
wp-content/uploads/2015/09/Persbericht.pdf

11 oktober 2015, 11.00 - 18.00 uur Pure markt in het Amstelpark

t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark    Bekijk het 
herfstprogramma. http://us3.campaign-archive1.com/?
u=8653d22c40adb7b0243f89878&id=e0a6ea709d&e=408a6e49f8
15 oktober, Grote mensen Ontmoetingsdiner, 18.30-21.00, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 
2      Inloop is vanaf 18.00u. Vooraf aanmelden. http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/grote-
mensen-ontmoetingsdiner-15-okt
20 oktober lunchconcert 12.30, Quatre Bouches, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Met Bauwien 
van der Meer, sopraan; Petra Ehrismann, alt-mezzo; Gerben Houba, tenor en Michel Poels, 
bariton. http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein http://
www.amsterdam.nl/zuidas/agenda/?EvtIdt=77773
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8 oktober thema-avond Tuinen in Zuidas, 19.30- 21.30, stamzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert, 
AJ Ernststraat 112
Voordat de herfst het meeste groen laat verkleuren, besteden we aandacht aan het thema groen in 
grijs. De constante op Zuidas is de kleur van gebouwen van glas, aluminium, baksteen of beton en 
dat is vooral grijs. Dat groen belangrijk is, ook in Zuidas, bewijzen daktuinen, de bomentuin en 
Zuiderkruid in kop Zuidas, de Boeletuin en het Beatrixpark. Deskundigen en bewoners geven deze 
avond hun visie op en ervaring met het groen in Zuidas. Bewoners Zuidas/Buitenveldert en 
belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar 
bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 37. En: heeft u foto’s van (verborgen) tuinen en tuintjes in 
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en nabij Zuidas? BPZ ontvangt ze graag. lees ook het artikel voor de wijkkrant. http://
bewonersplatformzuidas.nl/?p=10573

Foto’s van buurtmoestuin Zuiderkruid
Zuiderkruid stuurde ons deze foto’s van hun buurtmoestuin. Ze zijn een vereniging van inmiddels 
zeventig buurtbewoners die op of rond de Zuidas wonen. Dit is het vierde jaar dat ze 
moestuinieren en zijn al twee keer verhuisd naar een andere locatie. Met hulp van de Dienst 
Zuidas, het Natuur&Milieu-team Zuid en Stadsdeel Zuid hebben ze een plekje aan de 
Gaasterlandstraat. Bewoners uit de Rivierenbuurt hebben zich ook aangesloten. 

GBC berichtte: BREEAM Excellent voor ABN AMRO
“ABN AMRO ontving op 21 september het BREEAM-NL In-Use ‘Excellent’ certificaat voor het 
hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam, tijdens het Dutch Green Building Gala. Het 
gebouw van ABN AMRO is het eerste bestaande pand in Nederland met deze certificering.” lees 
verder http://www.greenbusinessclub.nl/nl/zuidas

Krapte in aanbod kantoorruimte op Zuidas
“Het beschikbare aanbod voor grote kantoorgebruikers op de Zuidas in Amsterdam is beperkt door 
grote vraag naar hoogwaardige kantoorruimte op deze locatie. Sander van Winterswijk, Head of 
Office Agency van JLL: 'De keuze op de Zuidas voor de grotere kantoorgebruiker is zeer beperkt. 
Door de verhuizingen van Akzo, NautaDutilh en Stibbe naar hun nieu
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8 oktober thema-avond Tuinen in Zuidas, 19.30- 21.30, stamzaal, MFC Binnenhof, AJ Ernststraat 
112
Voordat de herfst het meeste groen laat verkleuren, besteden we aandacht aan het thema groen in 
grijs. De constante op Zuidas is de kleur van gebouwen van glas, aluminium, baksteen of beton en 
dat is vooral grijs. Dat groen belangrijk is, ook in Zuidas, bewijzen dakruinen, de bomentuin in kop 
Zuidas, de Boeletuin, het Beatrixpark en de Groen agenda van de gemeente. Verschillende 
deskundigen en bewoners geven deze avond hun visie op en ervaring met het groen in Zuidas. 
Bewoners Zuidas/Buitenveldert en belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden 
verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert,nl of bel 644 99 37.
En: heeft u foto’s van (verborgen) tuinen en tuintjes in en op Zuidas? BPZ ontvangt ze graag.

9 oktober Dag van de Duurzaamheid
Green Business Club bericht over wandeling groene route. “Door heel Nederland vinden duurzame 
activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
overheden. Green Business Club Zuidas geeft hier dit jaar invulling aan samen met de VU en 
Green Office VU. ’s Middags kunnen Zuidassers, studenten en andere geïnteresseerden meedoen 
aan de Groene Route, een fietsroute waarmee je langs de duurzame highlights van Zuidas wordt 
geleid.” lees het programma  http://www.greenbusinessclub.nl/nl/news/beleef-de-dag-van-de-
duurzaamheid-op-zuidas

14 september start grootste fietsonderzoek 
lees verder http://www.stadsregioamsterdam.nl/nieuws/@6005/inschrijving/
10 september startte bouw fietsparkeergarage Mahlerplein: een interview met projectdirecteur 
Hans Versteegen
Dienst Zuidas berichtte:”De bouw van een fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein en 
een paviljoen van ABN AMRO is officieel begonnen. Voor de start interviewde spreekstalmeester 
Martijn van Will de hoofdpersonen van het bouwproject.” lees verder http://www.amsterdam.nl/
zuidas/nieuws/2015/09-september/technisch-weer/

Advalvas kopte: Hortus: keihard plan tot afbouw
“Hortulanus Geralt Joren is teleurgesteld dat de hortus zeer waarschijnlijk volgend jaar zomer sluit. 
Volgens het voorlopige plan van aanpak begint de uitplaatsing van de collectie in september. Dat is 
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eigenlijk tegen de afspraak in. “Collegevoorzitter René Smit heeft aan de gemeente beloofd dat 
zolang er op die plek niet gebouwd wordt we open blijven voor publiek.”
Joren noemt het een keihard plan tot afbouw. “Als alles in dit tempo leeggemaakt wordt, kunnen 
we ook niet meer bijdragen aan de groene visie van de VU.”  Zo zouden er planten naar de nieuwe 
zorgtuin van VUmc gaan, maar die is dan nog niet klaar.” http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hortus-
keihard-plan-tot-afbouw

Amstelveenlijn
Op de website van de Amstelveenlijn is te lezen hoe het OV tijdens bouw, 2018-2020, in 
hoofdlijnen er uitziet. De vernieuwing van de Amstelveenlijn heeft gevolgen voor het OV tussen 
Westwijk en station Amsterdam Zuid. Wat betekent dit voor u? En waarom op deze manier? 
Tussen de start van de bouw (2018) en dat moment (eerste kwartaal van 2019) is het openbaar 
vervoer als volgt:
* Lijn 51 blijft rijden tussen Centraal Station en een halte ter hoogte van de A9. Het is op dit 
moment nog niet bekend tot welke halte (Amstelveen Centrum of Ouderkerkerlaan).
Tussen halte Oranjebaan of Ouderkerkerlaan en Westwijk worden bussen ingezet in plaats van 
trams.
Lijn 5 blijft rijden zoals gebruikelijk (Centraal Station – Binnenhof).
lees verder http://amstelveenlijn.nl/openbaar-vervoer-tijdens-bouw-hoofdlijnen-bekend/

Vervoerplan concessie Amsterdam 2016/17
Het vervoerplan concessie Amsterdam 2016/17 van GVB is in overeenstemming met het 
Concessiebesluit van de concessie Amsterdam. Op grond hiervan heeft het dagelijks bestuur van 
de Stadsregio Amsterdam dit op 25 juni 2015 vastgesteld.
lees verder http://www.stadsregioamsterdam.nl/publicaties-0/bekendmakingen/@5988/
vervoerplan-2/ en bekijk het vervoerplan 2016 http://fliphtml5.com/ikoj/ribd
Het voorwerk voor bouw Zuidasdok
Dienst Zuidas berichtte: “Om de hoofdaannemer straks een vlotte start te kunnen garanderen, 
verricht projectorganisatie Zuidasdok nu al het nodige voorwerk. Een reeks ingrepen leidt tot een 
zo goed als gebruiksklaar bouwterrein en een toekomstbestendige omgeving. Projectmanagers 
vertellen over die voorbereiding.” lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/09-
september/plaatsmaken/

In de race voor bouw Zuidasdok
Spoorpro berichtte: “Er zijn twee bouwconsortiums in de race voor het project Zuidasdok in 
Amsterdam Zuid. Het gaat om een combinatie van BAM, VolkerWessels en TBI en een combinatie 
van Fluor, Heijmans en Hochtief. In september begint de dialoogfase” lees verder http://
www.spoorpro.nl/spoorbouw/2015/06/15/twee-consortiums-in-race-om-project-zuidasdok/

Voor “Amsterdam dobbert” geen vergunning
Dienst Zuid berichtte:“Stadsdeel Zuid heeft definitief besloten de vergunning voor het evenement 
‘Amsterdam dobbert’, dat voor afgelopen zondag stond gepland, te weigeren. Het evenement, 
waarbij deelnemers al bier drinkend in rubberboten over de Boerenwetering naar het bassin tussen 
de RAI en het Beatrixpark zouden dobberen, kan volgens het stadsdeel niet op deze plek 
plaatsvinden.”

16 september vergadering commissie I & D 9:00 - 12.30 uur en vanaf 19.30 uur, De Rooszaal 
0239, Stadhuis
-Agendapunt Verkeer en Vervoer pnt  11, de Uitvoeringsagenda Mobiliteit Nr. BD2015-012263. Die 
agenda is gewijzigd ivm de veranderingen in het bestuurlijk stelsel. Er komen 54 maatregelen. 
-Agendapunt 24 Tijdelijke Buitengebruikstellen Metrospoor 2015 en verder Nr. BD2015-012271, 
zie de planning bijlage 2. Schema PlanningTBGNmetrospoordef (BEERMA001 29 apr 2015) 
(67.4Kb)
-Openbare Ruimte en Groen punt 34. De Agenda Groen. 5. Gebundelde adviezen stakeholders 
(Bijlage | 4.9Mb) met een bijdrage van het N&MT Zuid.
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-Bij tkn Bestuurlijke reactie moties lijnennetvisie. (BD2015-012219) o.a. uitkomst second opinion 
wordt 13 oktober geagendeerd in de Regioraad.
bekijk hier de agenda met bijlagen  http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/
action=view/id=3303

  AAN DE WEG - SPOOR & STATIONS - NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw?
Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u 
klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over 
vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 
of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Amstelveenlijn: veiligheidssysteem getest in de nachten van 18 - 22 september
Tussen 18 en 22 september test Metro en Tram ’s nachts een aantal keer op de Amstelveenlijn. 
Hier kunt u hinder van ondervinden omdat er normaal gesproken natuurlijk niet in de nacht wordt 
gereden. Meer weten? info.metro.tram@amsterdam.nl. http://wijnemenjemee.nl/#!/nieuws/eerste-
testfase-nieuw-veiligheidssysteem-metro-gestart

Werkzaamheden Fred. Roeskestraat: tijdelijke rechtbank en bouw Telesto
Vanaf 8 september wordt de stalen constructie van het gebouw neergezet. De werkzaamheden 
duren 8 weken. lees verder h http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/08-augustus/
bouwwerkzaamheden/ ttp://dpcp.nl/#uitvoering Het bouwverkeer rijdt via de Parnassusweg. Direct 
omwonenden van het bouwterrein van de tijdelijke rechtbank worden door de aannemer op de 
hoogte gesteld van de bouwwerkzaamheden. 

t/m 30 oktober werkzaamheden in de Willem Pijperstraat 
In het gedeelte tussen de Peter van Anrooystraat en het Zuider-Amstelkanaal wordt gewerkt aan 
de hoofdwaterleiding. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/08-augustus/werkzaamheden-
willem/

Meer werkzaamheden in Zuidas? Lees het overzicht http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/05-mei/zomerwerkzaamheden/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20150723&utm_content=link_ID0EIPDI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuidas%
20-%20Juli%202015

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie en waterschap
Bekendmakingen

Aanvraag evenementenvergunning
* IJsbaanpad 45, 1076 CV: voor het houden van het evenement "Wintertijdchallenge Olympisch 
Stadion" op 25 oktober 2015 van 00:00 uur tot en met 03:00 uur. Dossiernummer 2015-13893.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan: Het AB van de bestuurscommissie 
van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@924748/aanvraag-ijsbaanpad/

Verleende evenementenvergunning
Olympisch Stadion 1, 1076 DE: voor het houden van het evenement " Good Morning City Run en 
Amsterdam City Walk" op 17 oktober 2015 en de "40ste" TCS Amsterdam Marathon" op 18 
oktober 2015 op diverse locaties in de stadsdelen Zuid, Centrum en Oost. Dossiernummer 
32-1085850.
Bezwaar indienen? Binnen zes weken stuurt u uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van 
Amsterdam. T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@922746/besluit-olympisch/
Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf
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Europaboulevard 23, 1083 AD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras. Dossiernummer 16-1058634.
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@924642/aanvraag-7/
Burgerweeshuispad 54, 1076 EP: voor het exploiteren van een alcholverstrekkend bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2015-13880. 
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@924605/aanvraag-3/
Europaboulevard 1, 1079 PC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. 
Dossiernummer 2015-13935.
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@925464/aanvraag/
De aanvragen liggen twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken 
kunt u een afspraak maken via 14020.Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten 
aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf
* Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 4 september 2015. Dossiernummer 2015-13516.
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@924875/besluit/
Voor het inzien van de genoemde vergunningen kunt u via 14020 een afspraak maken met het 
loket van stadsdeel Zuid. Bezwaar indienen? Binnen zes weken stuurt u uw bezwaarschrift naar: 
De burgemeester van Amsterdam. T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam. 

ArtZuid nog tot 22 september te zien
Zondag 20 september is de laatste dag dat de monumentale beelden op de Apollolaan, 
Minervalaan en de Zuidas te zien zijn. Tot dusver hebben al meer bezoekers uit binnen- en 
buitenland de 2.5 km lange beeldenroute bezocht, dan twee jaar geleden. http://www.artzuid.nl

20 september  11-18 uur, Pure Markt in het Beatrixpark

14 - 27 september Bloemsierkunst evenement Hortus VU, Van der Boechorststraat 8
http://www.vriendenvuhortus.nl/?page_id=801
En: het Cliviafestival 2015 start zaterdag 19 september. Voor het programma kijk hier. http://
www.clivia.nu/

17 september Grote mensen ontmoetingsdiner, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/grote-mensen-ontmoetingsdiner-17-sept

20 september 12.00 uur, Zone2Source, Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark
Kijk naar wat er verborgen onder je voeten leeft: in de grond en in het water. 2015 is het jaar van 
de bodem. Ontdek het leven in de bodem van het Gijsbrecht van Aemstelpark. Het is het 
internationaal jaar van de bodem. Het bodemleven bevat 40% van onze biodiversiteit: denk aan 
een boom waarbij een even groot deel onder de grond bestaat. Riek, schep, schepnet en loep 
gaan mee. Daarbij vertelt Marjolijn Boterenbrood over de betekenis voor de grond, de zuurstof, de 
CO2 en de betekenis daarvan voor parken in de stad. http://zone2source.net/nl/kom-mee-kijken/
22 september lunchconcert 12:30 Thomaskerk, Pr. Irenestraat
Lunchconcert door Keuris Saxophone Kwartet. Met Evgeny Novikov, sopraan sax
Stefen de Wijs, alt sax, Michal Grycko, tenor sax en Juan Manuel Dominguez, bariton sax.
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma

27-30 september Growing Matter, Zone2Source in het Glazenhuis, Amstelpark
Opening op 27 september van 15.00-17.00 uur. Deelnemende kunstenaars: Sjoerd Buisman, Nikki 
van Es, Marjolijn Boterenbrood, Egied Simons, Reinier Lagendijk. bekijk het herfstprogramma hier. 
http://us3.campaign-archive1.com/?
u=8653d22c40adb7b0243f89878&id=e0a6ea709d&e=408a6e49f8
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t/m 30 september Herbarium Vivum, Zone2Source nabij het Glazen Huis en de vijver, Amstelpark   
Herbarium Vivum van Driessens Verstappen langs weg tussen Glazen Huis en vijver. http://
zone2source.net/nl/herbarium-vivum/
T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein
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Op 14 september 2015 start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. Een week lang worden al 
onze fietsbewegingen in kaart gebracht. Want hoe meer we weten, hoe beter we ons fietsnetwerk 
in Amsterdam kunnen verbeteren. Het enige wat u nodig heeft is uw fiets en de App de Fiets! app. 
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws/2015/doe-mee-grootste/

Uitslag enquête Mobiliteitsonderzoek Zuidas
“De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas houdt jaarlijks een online enque ̂teonderzoek onder alle 
werkgevers en werknemers aan de Zuidas om woon-werkbewegingen in kaart te brengen. 
Hierdoor is het mogelijk om een duidelijk beeld van de huidige mobiliteitssituatie in de Zuidas te 
schetsen en deze in de toekomst te verbeteren”, dat meldde Hello Zuidas.
http://www.hellozuidas.com/media/226193/factsheet_mobilteitsonderzoek_zuidas%20(3).pdf
http://www.hellozuidas.com/news/mobiliteitsonderzoek-zuidas

Bestemminsplan RAI wordt nader bekijken  
Op 5 augustus 2015 heeft de Raad van State het bestemmingsplan Amsterdam RAI voor een deel 
vernietigd en de gemeenteraad opdracht gegeven om voor het vernietigde deel een nieuw plan op 
te stellen. De gemeenteraad heeft niet inzichtelijk gemaakt of het houden van muziekevenementen 
en festivals in zowel de bestaande hallen als op het buitenterrein ruimtelijk aanvaardbaar is zonder 
het daartoe opnemen van regels in het plan. lees verder http://www.irenebuurt.nl/actueel.html

Rond 17 augustus startte de bouw van het nieuwe speelobject in het Beatrixpark
Het speelobject is onderdeel van de nieuwe inrichting van het zuidelijk deel van het park. Het
speelobject is naar verwachting eind november van dit jaar gereed. Het ontwerp is tot stand 
gekomen naar aanleiding van bijeenkomsten met de buurt in het kader van de cocreatie 
Beatrixpark. Uit diverse workshops zijn wensen en ideeën geïnventariseerd welke
zijn meegenomen in de ontwerpopgave. Het speelobject is ontworpen door architectenbureau
Carve uit Amsterdam. 
17 augustus In Ravel Residence opende de Neutral Ground Brass Band het Grachtenfestival 2015 
in Zuidas http://www.studentexperience.nl/nl/nieuws/140/optreden-ngbb-in-lounge-ravel-residence
Sinds half augustus is de daktuin klaar. Het onderhoud wordt gecoordineerd door de Commissie 
City Farming van Ravel Residence. http://www.studentexperience.nl/nl/nieuws/138/daktuin-ravel-
residence-gereed
2 september raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 uur tot 17.00 uur en zo nodig van 19.30 
uur tot 22.30 uur. Locatie: De Rooszaal, 0239, stadhuis
Agendapunt 11 Vaststellen bestemmingsplan Zuid-Parnas Nr. BD2015-007668. Lees hier de 
bijlagen.  http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3291

26 augustus raadscommissie I&D, toezeggingen omgevingsmanager Zuidasdok
Bij Ruimtelijke Ordening, Tkn 8, Toezeggingen Zuidasdok. (BD2015-008976) lees de
Brief aan raadscommissie lessen NoordZuidlijn,2. Brief aan raadscommissie omgevingsmanager 
Zuidasdok, 3 Bijlage organogram Zuidasdok.pptx Bekijk de agenda hier. http://
zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3287

  AAN DE WEG - SPOOR & STATIONS - NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw?
Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u 
klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over 
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vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 
of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Amstelveenlijn: veiligheidssysteem getest in de nachen 18 en 22 september
Afgelopen weekend vonden de eerste testen plaats. Maar ook tussen 18 en 22 september test 
Metro en Tram ’s nachts nog een aantal keer op de Amstelveenlijn. Hier kunt u hinder van 
ondervinden omdat er normaal gesproken natuurlijk niet in de nacht wordt gereden. Meer weten? 
bel de Gemeente Amsterdam, Metro en Tram, 020-4704070 of info.metro.tram@amsterdam.nl. 
Informatie over het nieuwe veiligheidssysteem vindt u hier http://wijnemenjemee.nl/#!/nieuws/
eerste-testfase-nieuw-veiligheidssysteem-metro-gestart

Werkzaamheden Mahlerplein
“Op zaterdag 22 augustus werd een transportbrug met daarin een transportband voor de 
bouwwerkzaamheden op het Gustav Mahlerplein geplaatst. De band is rondom gesloten en komt 
op 4 meter boven de grond. Hij wordt onder andere gebruikt om bouwmaterialen en grond tussen 
het bouw- en werkterrein veilig te vervoeren. Hierdoor is er minder transport nodig over het plein 
zelf. Het materiaal werd vanaf 7.00 uur via het werkterrein van de BAM (Spoorslagsloot) naar het 
plein aangevoerd”, dat berichtte dienst Zuidas. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/08-
augustus/bouw-transportbrug/
Luchtfietsen op transportbrug
Op initiatief van Hello Zuidas heeft de transportbrug een bijzonder uiterlijk gekregen. Bas 
Peeperkorn heeft over een lengte van 24 meter een schildering aangebracht van een 
wolkenlandschap waar fietsers tegenop fietsen. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door 
projectorganisatie Zuidasdok, ABN AMRO en BAM.” Dat berichtte dienst Zuidas vorige week op 
haar website. lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/08-augustus/schildering/
Spreekuur in bouwkeet Spoorslagsloot Hetty Messchaert, omgevingsmanager BAM, Gustav 
Mahlerplein, telefoonnummer 088 – 400 80 88 (24/7), mail: h.messchaert@bamciviel.nl. houdt 2 
keer per week spreekuur in de keet op de Spoorslagsloot (achter ABN AMRO) op maandag van 
15.00 - 17.00 uur en op woensdag van 9.00 - 12.00 uur.
Werkzaamheden Fred. Roeskestraat: tijdelijke rechtbank en bouw Telesto
24 augustus – 4 september maken funderingen via prefab elementen, 4 september opbouwen 
bouwkraan en vanaf 8 september bouw stalen constructie van het gebouw. De werkzaamheden 
duren 8 weken. lees verder     h http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/08-augustus/
bouwwerkzaamheden/ ttp://dpcp.nl/#uitvoering Het bouwverkeer rijdt via de Parnassusweg. Direct 
omwonenden van het bouwterrein van de tijdelijke rechtbank worden door de aannemer op de 
hoogte gesteld van de bouwwerkzaamheden. Zie ook het bericht over de schildering schutting.

Tussen het gebouw van Olympic Plaza en de begraafplaats wordt Telesto gebouwd. Start bouw 
begint in oktober en vanaf september zijn de eerste voorbereidingen op het terrein zichtbaar. En: 
vanaf vrijdag 4 september 19.00 uur tot maandagochtend 7 september 06.00 uur zijn de garage 
van Forum/Loyens & Loeff en het parkeerterrein van de Rietveld Academie niet bereikbaar. Vanaf 
vrijdag 18 september 19.00 uur tot maandagochtend 21 september 06.00 uur is de Fred. 
Roeskestraat soms even afgesloten (maximaal 15 minuten). lees verder http://www.amsterdam.nl/
zuidas/nieuws/2015/08-augustus/start-bouw-telesto/

t/m 30 oktober werkzaaamheden in de Willem Pijperstraat 
In het gedeelte tussen de Peter van Anrooystraat en het Zuider-Amstelkanaal wordt gewerkt aan 
de hoofdwaterleiding. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/08-augustus/werkzaamheden-
willem/

Meer werkzaamheden in Zuidas? Lees het overzicht http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/05-mei/zomerwerkzaamheden/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20150723&utm_content=link_ID0EIPDI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuidas%
20-%20Juli%202015
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OV SAAL: 5 en 6 september treinvrije perioden Schiphol – Amsterdam Centraal en Schiphol 
Amsterdam Zuid: Geluishinder
lees meer in PR_DUBBELKLIK-Informatiekrant OV-SAAL nr 5 lr2.pdf of lees hier de bewonersbrief  
http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-amsterdam-zuid-duivendrecht/nieuws/
weekendwerkzaamheden-tussen-duivendrecht-en-riekerpolder-0
5 en 6 september werkzaamheden spoor bij Riekerpolder
De fly-over over de A4 ligt er prachtig bij, maar daarmee is het werk nog niet klaar. In het weekend 
van 5 en 6 september worden op en langs het spoor de fundatie en bovenleidingen aangebracht 
en oud spoor wordt verwijderd. lees verder http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-amsterdam-
zuid-duivendrecht/nieuws/weekendwerkzaamheden-riekerpolder
Een marathonoperatie van 9 dagen en nachten, OV SAAL Zuidtak West
Bekijk hier de videobeelden voor een intrigerend kijkje in de keuken. De klok tikt onverbiddelijk 
door, de deadlines zijn hard en de weersomstandigheden houden geen rekening met de werkers. 
Een mega klus, en dankzij de inzet van zeer veel mensen, goed voltooid!
https://www.youtube.com/watch?v=YGzMaMy5MyM

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie en waterschap
Bekendmakingen

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf
* Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA: uitbreiden terras. Dossiernummer 2015-13516.
De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage bij het loket van het 
stadsdeelZuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020.
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 
1070 BA Amsterdam. 
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@919867/aanvraag-0/

Verleende vergunning horecabedrijf
* Beethovenstraat 36, 1077 JH: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, 
verzonden d.d. 17 augustus 2015. Dossiernummer 16-1071147.
Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket 
van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift. https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@860540/bezwaar-burgemeester/

3 september We krijgen kippen organiseert Enegrieontbijt 8.30-11.00, Gaasterlandstraat 5 
Niet alleen de Provincie komt aan het woord, ook initiatiefnemers en experts op het gebied van 
coöperatieve wind, zonne-energie, 0-op-de-meter renovaties en procesbegeleiding geven kort een 
pitch. Alle 4 zullen op hun beurt aangeven op welke manier de Provincie in hun ogen kan bijdragen 
om op deze gebieden de energietransitie te versnellen in de Metropoolregio Amsterdam. 
Aanmelden kan via facebook of door een mail te sturen aan frank(at)wijkrijgenkippen.nl. Vind hier  
meer debatten.
http://www.wijkrijgenkippen.nl/energieontbijt-42-samen-met-de-provincie-de-mra-op-duurzame-
energie/

3 september Southazz, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
Het Verhaal op zondag is op 6 sept van 16.30 tot 17.30 uur. Dan viert De Nieuwe Poort haar 
eenjarig bestaan. http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/verjaardag-de-nieuwe-poort

31 augustus - 4 september 17.00 - 23.00 On the roof filmfestival (Engelstalig) op het dak van de 
VU 
Het programma vindt u hier. http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/public-science/on-the-roofff/
index.asp

6 september Lazy Afternoon Concert in het Gijsbrecht van Aemstelpark, ontmoetingseiland
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Een jong en talentvol blazerstrio geeft een concert onder de Levensboom in het park. Zij spelen 
werken van Beethoven en Mozart. Aanvang:15.00 tot 16.30 uur. Toegang: gratis en in de pauze 
krijgt u een drankje aangeboden. http://www.wocbuitenveldert.nl
 
8 september lunchconcert 12:30 Thomaskerk, Pr. Irenestraat
Met Robbert Besselaar, tenor en Hein Hoogendoorn, piano.
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma

8 september: Praat mee over mensenrechten in de stad, 19.00-20.00 in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2-8
Samen met alle Amsterdammers werkt wethouder Simone Kukenheim dit jaar actief aan een 
stedelijke mensenrechtenagenda. Tussen april en november worden 21 stadsgesprekken 
georganiseerd op scholen, (sport)vereningingen, bedrijfskantines, bibliotheken, buurthuizen en 
andere plekken waar Amsterdammers samenkomen. Daarnaast organiseert elk stadsdeel een 
zogenaamd 'stadsdeelgesprek', een openbare bijeenkomst voor alle inwoners van het stadsdeel. 
http://www.hellozuidas.com/activities/de-amsterdamse-mensenrechtenagendastar-in-zuid-praat-
mee!

8 september Kunst ontdekken in het Amstelpark en Buitenveldert 
Via het Gijsbrecht van Aemstelpark loopt u langs verschillende kunstobjecten. Kunstenaar, Gerdi 
Wind vertelt onderweg over het hoe en waarom van de werken. Vertrek: 10.30 uur vanaf de 
hoofdingang Amstelpark. Afsluiting: rond 12.00 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert aan de 
A.J. Ernststraat 112. Prijs: € 2,50. Vooraf aanmelden en betalen: telnr: 020 644 99 36.

9 september Moeders van de Zuidas op pad
Fonds Gezond Geboren, opgericht in februari 2015, heeft tot doel meer wetenschappelijk 
onderzoek te financieren dat er uiteindelijk voor zorgt dat zoveel mogelijk baby's in Nederland 
gezond ter wereld komen. Om daar promotie voor te maken, gaan op 9-9 Moeders van de Zuidas 
op pad naar bedrijven en relaties, nadat daarvoor 's-ochtends in De Nieuwe Poort de aftrap voor is 
gegeven door de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim. Meer info op 
www.gezondgeboren.nl of  http://www.hellozuidas.nl/activities/%E2%80%9Cmoeders-van-de-
zuidas%E2%80%9D-maken-promotie-voor-fonds-gezond-geboren!

13 september  11-18 uur, Pure Markt Amstelpark en op 20 september in het Beatrixpark

14 - 27 september Bloemsierkunst evenement Hortus VU, Van der Boechorststraat 8
http://www.vriendenvuhortus.nl/?page_id=801
En: het Cliviafestival 2015 start zaterdag 19 september. Voor het programma kijk hier. http://
www.clivia.nu/

20 september 12.00 Zone2Source, Ontmoeingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark
Kijk naar wat er verborgen onder je voeten leeft: in de grond en in het water. 2015 is het jaar van 
de bodem. http://zone2source.net/nl/kom-mee-kijken/t/m 30 september Zone2Source nabij het 
Glazen Huis en de vijver, Amstelpark. Herbarium Vivum van Driessens Verstappenlangs weg 
tussen Glazen Huis en vijver. In het Herbarium Vivum wordt de vorm van planten gemanipuleerd 
door ze plat te maken. In Herbarium Vivum doen de kunstenaars hetzelfde met acht levende 
gewasplanten. In losstaande frames die buiten opgesteld worden ontwikkelen planten zich in een 
vrijwel twee-dimensionale groeivorm. http://zone2source.net/nl/herbarium-vivum/
start beschilderen schutting bij Amtrium
Hello Zuidas meldt dat de Amerikaanse  kunstenaar Logan Hicks de schutting (ca 35 meter!) die 
tussen het Atrium en Stibbe staat "live" gaat beschilderen in 4 dagen. Hopelijk krijgt de bouwplaats 
en de omgeving hiermee een invulling die past bij de kunstinitiatieven die momenteel op en 
rondom de Zuidas plaats vinden.
T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein
Buurtbewoner Pauline Wesselink publiceert Paradijs Zorgvlied
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18 augustus 16.00 presentatie uikomsten peiling bus 62, Huis v/d Wijk Binnenhof
De centrale vraag van de enquete was: Wat leeft er onder de bewoners over de routewijziging.
18 augustus om 16.00 presenteert De Visiefabriek de resultaten over de gewijzigde route van Bus 
62 die nu ruim een half jaar van kracht is. 

Mahlerplein: Fietsparkeergarage en waterberging
De bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage is vorige week van start gegaan. Maar naast de 
fietsenkelder komt er ook een kelder voor waterberging. Anja Wanning van de gemeente 
Amsterdam vertelt: “Je staat er niet dagelijks bij stil, maar het waterbeheer in Zuidas is een hele 
klus. ‘Zonder goede wateropvang loopt de boel bij een flinke regenbui onder. Dat willen we 
natuurlijk niet. Dat betekent dus eerst veel nadenken, en dan veel graven.’” lees het interview op 
de site van dienst Zuidas. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/08-augustus/droge-
voeten/

 AAN DE WEG - SPOOR & STATIONS - NIEUWBOUW
  
Hinder en overlast door bouw?
Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u 
klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over 
vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 
of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

17 en 18 augustus aanleg tijdelijke maar veilige fietsoversteek op de De Boelelaan 
Er wordt ‘s nachts tussen 20.00 en 6.00 gewerkt. De rijwegwordt versmald en vanwege de 
benodigde werkruimte (ARBO-eisen) kunnen deze werkzaamheden alleen in de avond/nacht 
worden uitgevoerd. Op woensdag 19 en donderdag 20 augustus wordt er gewerkt tussen 7.00 en 
15.00 uur. Tijdens deze fase is er voor autoverkeer één rijstrook per richting beschikbaar. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/08-augustus/aanleg-tijdelijke/
Fietsers van o.a. de Van Heenvlietlaan, kunnen vanaf 21 augustus gebruikmaken van deze 
oversteek om zo veilig de De Boelelaan over te steken.

12 augustus t/m 30 oktober werkzaaamheden in de Willem Pijperstraat 
In het gedeelte tussen de Peter van Anrooystraat en het Zuider-Amstelkanaal wordt gewerkt aan 
de hoofdwaterleiding. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/08-augustus/werkzaamheden-
willem/

10 t/m 28 augustus tijdelijke verplaatsing fiets- en voetgangerspad bij station RAI 
Voor het nieuwe trafostation worden tussen oude en nieuw plek kabels en leidingen verlegd
Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind augustus klaar.

Meer werkzaamheden in Zuidas? Lees het overzicht http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/05-mei/zomerwerkzaamheden/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20150723&utm_content=link_ID0EIPDI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuidas%
20-%20Juli%202015

metro’s rijden weer
Vanaf zondag 16 augustus rijden de metro’s van GVB weer de normale dienstregeling. In de 
afgelopen zeven weken heeft de gemeente Amsterdam de Noord/Zuidlijn definitief aangesloten op 
het bestaande metronet. Ook is er een overkapping gemaakt op het perron waar straks de Noord/
Zuidlijn aankomt en is de trap naar het perron verbreed om ruimte te bieden aan het toenemend 
aantal reizigers. Dit alles gaat de metroreiziger op Zuid voortaan meer comfort bieden. lees verder
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OV SAAL: 5 en 6 september treinvrije perioden Schiphol – Amsterdam Centraal en Schiphol 
Amsterdam Zuid
lees meer in PR_DUBBELKLIK-Informatiekrant OV-SAAL nr 5 lr2.pdf

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie en waterschap
Bekendmakingen

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf
* Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA: uitbreiden terras. Dossiernummer 2015-13516.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan het AB Stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@919867/aanvraag-0/

Niet vereist. omgevingsvergunning
* Metrostation Amstelveenseweg, 1076 CR: voor het maken van een bewegwijzering in en rondom 
het metrostation, verzonden d.d. 7 augustus 2015. OLO-nummer 1850015.
Voor het inzien van het besluit, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel 
Zuid. https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@919674/besluit/

Verleende staanplaatsvergunning 
* IJsbaanpad direct nabij de sluizen, 1076 CW: voor het innemen van een tijdelijke staanplaats 
buiten de markt voor de verkoop van consumptie ijs op het IJsbaanpad van 19 augustus 2015 tot 
en met 22 augustus 2015, verzonden d.d. 14 augustus 2015. Dossiernummer 70-1095307.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan het AB Stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@919908/besluit-ijsbaanpad/

Verleende ligplaatsvergunning
* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het plaatsen van twee drijvende aanlegsteigers (van 
respectievelijk 66 en 63 meter lang en 2 meter breed) van 19 t/m 23 augustus 2015 in de 
havenkom van de Boerenwetering op de locatie Europaplein 22, verzonden d.d. 6 augustus 2015. 
Dossiernummer 57-1095309.
Voor het inzien van de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met stadsdeel Zuid. Uw 
bezwaar richt u aan het AB Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@919834/besluit/

Aanvraag evenementenvergunning
* George Gershwinplein, 1082 MV: voor het houden van het evenement "Zuidas Skischoenen 
Run" op 1 oktober 2015 van 15:00 uur tot en met 19:30 uur. Dossiernummer 2015-13559.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan het AB Stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam. 
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@919864/aanvraag-george/

17, 18 en 20 augustus Grachtenfestival in Zuidas 
Kies hier uit het hele programma. In Zuidas zijn er de volgende optredens:
17.8  Dak van Ravel Residence, 12.30 door Neutral Ground Brassband, 
18.8 1000 Mahler, hoek Parnassusweg, 12.30 lunchconcert door Van Amsterdam Trio,
20.8 Dividivi3 lunchconcert op het Gelderlandplein om 12.30 en om 17.00 uur op het Zuidplein 
 http://www.grachtenfestival.nl/concert_overview.vm
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23 augustus Hortus VU zondagopenstelling
De openstelling is van 12:00-17:00 uur. In de winkel van de Hortus zijn er op dit moment volop 
biologische groenten te koop en sinds juli ook honing uit eigen tuin. http://www.vriendenvuhortus.nl 
http://www.vriendenvuhortus.nl/?page_id=547

23 augustus Amstelpark
15.00 uur debat in de Orangerie Summer Program Zone2Source Van de paviljoens die tijdens de 
Floriade 1972 gebouwd werden mist er thans een. lees verder http://zone2source.net/nl/sensing-
nature-1972-2022/
12 – 14 in de Orangerie Sensing Nature Debat over de rol en betekenis van de Floriade in 
verleden, heden en toekomst gemodereerd door Jeroen Boomgaard (LAPS). http://
zone2source.net/nl/sensing-nature-1972-2022/
15 – 17 uur In Het Glazen Huis, lezing door Jean-Marc Chomaz, wetenschapper en kunstenaar. 
Hij presenteert het werk van de interdisplinaire groep Labofactory die naast hemzelf bestaat uit de 
architect Laurent Karst and …lees verder

23 augustus Pure markt Beatrixpark
Op de volgende zondagen is er ook markt. Ingang Diepenbrockstraat. http://puremarkt.nl/
agenda.html

28 augustus 17.00 uur Summerjazz at the Southazz met Marleen Wijnhoud, De Nieuwe Poort, 
Claude Debussylaan 2
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/summerjazz-at-the-southazz-met-marleen-wijnhoud

31 augustus t/m 4 september 17.00 - 23.00 On the roof filmfestival op het dak van de VU 
Het programma vindt u hier. http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/public-science/on-the-roofff/
index.asp

8 september lunchconcert 12:30 Thomaskerk, Pr. Irenestraat
Met Robbert Besselaar, tenor en Hein Hoogendoorn, piano.
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma

8 september Kunst ontdekken in het Amstelpark en Buitenveldert 
Via het Gijsbrecht van Aemstelpark loopt u langs verschillende kunstobjecten. Kunstenaar, Gerdi 
Wind vertelt onderweg over het hoe en waarom van de werken. Vertrek: 10.30 uur, vanaf de 
portiersloge hoofdingang Amstelpark. Afsluiting: rond 12.00 uur in het Huis van de Wijk 
Buitenveldert aan de A.J. Ernststraat 112. Prijs: € 2,50. Vooraf aanmelden en betalen:  Telnr: 020 
644 99 36.

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

Weekbericht  32 & 33

Veel minder CO2 uitstoot nieuwe kantoren Zuidas
“Cofely installeert warmte/koudeopslag in de 32.000 vierkant meter grote nieuwe kantoren van 
chemieconcern AkzoNobel en het advocatenkantoor van Stibbe op de Amsterdamse Zuidas. Een 
reductie van 98 procent in de uitstoot van kooldioxide wordt bereikt”, aldus berichtgeving op 
Cobouw.nl. lees verder http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2015/08/4/cofely-duurzaam-voor-
akzonobel-en-stibbe

Verbetering op komst van onderdoorgang van Sportas
“Met de verbreding van de A10 zal ook de (nu smalle en onprettige) onderdoorgang Piet 
Kranenbergpad onder de A10 langer worden. Een verbreding is sterk gewenst om het verlies aan 
kwaliteit door de verlenging te compenseren, een voetgangersverbinding te introduceren en de 
kwaliteit van de route te verbeteren. In de scope van Zuidasdok zijn n.a.v. de door Sportas 
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gestarte discussie de verbreding van de nieuwe viaducten meegenomen.” lees verder in het memo 
d.d. 10 juli van de bestuurscommissie Zuid. https://www.amsterdam.nl/gemeente/
bestuurscommissies/bestuurscommissie-z/brieven/

Minder leegstand winkelverkooppunten Zuidas 
Zuidas Amsterdam 2015 11,8% en in 2014 was dat 17,6%. lees het in de winkel 
leegstandsbarometer van de gemeente, afdeling Economische Zaken.

Actualiseren Parkeerbeleid en Verkeersstudie 2014 Zuidas
In juni stuurde de Bestuursommissie van Zuid een brief aan wethouder V&V met het verzoek om 
een bestuurlijke opdracht te verlenen voor het bij te stellen Parkeerbeleid Zuidas met ruimte voor 
inspraak en belangenbehartiging. In februari was er na aanleiding van het parkeeronderzoek 2014  
toegezegd dat het beleid geactualiseerd moest worden. Lees hier de brief. pdf

18 augustus 16.00 uur presentatie uikomsten peiling bus 62, Huis v/d Wijk Binnenhof
De centrale vraag van de enquete was: Wat leeft er onder de bewoners over de routewijziging? 62 
18 augustus om 16.00u presenteert De Visiefabriek de resultaten over de gewijzigde route van 
Bus 62 die nu ruim een half jaar van kracht is. 

Bestuurscommissie Zuid adviseert postief over herprofilering Boelelaan Oost
De bestuurscommissie vraagt aandacht voor een veilige oversteek bij het IKC tijdens de 
werkzaamheden. Lees het advies bij brieven van 8 juli. //www.amsterdam.nl/gemeente/
bestuurscommissies/bestuurscommissie-z/brieven/

Antwoord van Bestuurscomissie Zuid op vragen Verkeersveiligheid Veluwebuurt
Lees bij 8 juli het antwoord op vragen van bewoners over verkeersveiligheid van de Veluwebuurt 
en Apollolaan en Beethovenbuurt. 
En in het overleg met de buurt en dienst Zuidas is ook gesproken over het verdwijnen van het 
Ittmanpad. Er komt in ieder geval een nieuwe brug naar Zorgvlied zo blijft het groengebied ook 
voor de buurt toegankelijk. Er blijft een looproute tussen Veluwebuurt en het Ittmanpad. https://
www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/bestuurscommissie-z/brieven/

Taakstelling 2016 en bestuurscommissie Zuid
“De GroenLinks-Zuid fractie vindt het ronduit bizar dat leden van de Bestuurscommissie over de 
eerste invulling van deze taakstelling voor 2016, van ruim een half miljoen, binnen een paar weken 
moet beslissen.” lees verder
https://amsterdamzuid.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-zuid-stemt-tegen-bizarre-bezuinigingen 

Effecten van ontwikkelingen in Zuidas op Verkeersstudie en Parkeeronderzoek
De bestuurscommissie heeft wethouder Litjens gevraagd om de studies uit 2014 te laten 
actualiseren.

Before I die nader beschouwd
Lees verder op ftm.nl. http://www.ftm.nl/exclusive/ik-werk-op-de-zuidas-en-voordat-ik-doodga-wil-
ik/

Na de storm in het Beatrixpark
Op de avond van de 25e juli 2015… 2 bomen ontworteld, veel takken afgerukt en een aantal 
paden niet begaanbaar zonder klauterpartijen. Lees en kijk hier verder http://
www.vriendenbeatrixpark.nl/storm-juli-2015/
Dus noodkap volgt .
Rond 4 auguastus worden er met spoed enkele bomen gekapt in de Prinses Irenestraat. Het 
betreft 15 populieren, bij de entree van het Beatrixpark. lees verder http://www.amsterdam.nl/
zuidas/nieuws/2015/08-augustus/spoedkap-bomen/
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Hinder en overlast door bouw?
Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u 
klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over 
vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 
of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Spoor aangesloten bij station Zuid
Kijk en lees verder. http://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2015/07/31/spoor-noordzuidlijn-
aangesloten-bij-station-zuid/ 

http://www.spoorpro.nl/gallery/aansluiting-noord-zuidlijn/IMG_3123/

Start bouw fietsparkeergarage Mahlerplein: planten uit siertuin gratis
“Alle plantjes op het Gustav Mahlerplein moesten wijken voor de ondergrondse 
fietsparkeergarage. Vorige week vrijdag was er een gratis 'plantjesmarkt'. Volgens bouwbedrijf 
BAM zijn het niet de eerste de beste plantjes die morgen gratis worden weggegeven. De siertuien 
langs het Gustav Mahlerplein zijn ooit ontworpen door tuinarchitect Piet Oudolf,” aldus Het Parool
http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/4115075/2015/08/06/Gratis-
plantjes-af-te-halen-op-de-Zuidas.dhtml

t/m 14 augustus verkeersveilig maken kruising fietspaden station RAI! !
Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden er drempels aangebracht in de fietstunnel nabij 
station RAI. https://www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/nieuws-buitenveldert/2015/
werkzaamheden-1/
En: 10 t/m 28 augustus tijdelijke verplaatsing fiets- en voetgangerspad bij station RAI 
Voor het nieuwe trafostation worden tussen oude en nieuw plek kabels en leidingen verlegd
Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind augustus klaar.

1 t/m 17 augustus Parnassusweg! !
Werkzaamheden Parnassusweg ivm kabels en leidingen. Doorgang blijft mogelijk. 
Ook de bushaltes van bus 15 en 358 zijn tijdelijk buiten gebruik. U kunt gebruik maken van de 
haltes op de Strawinskylaan of bij het Olympiaplein. Lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/
nieuws/2015/07-juli/werkzaamheden/

Meer werkzaamheden in Zuidas? Lees het overzicht http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/05-mei/zomerwerkzaamheden/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20150723&utm_content=link_ID0EIPDI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuidas%
20-%20Juli%202015

Aansluiting N/Zlijn bij station Zuid grote gevolgen voor metro's -van 28 juni t/m 15 augustus rijdt 
metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort- 
* Tussen Amstelveen Westwijk en Amstel station/Centraal Station reist u met Pendelbus 55 of met 
Tram 5 
Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.
* Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en 
tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? Maak gebruik van de trein. Meer info over deze route 
met de trein.
* Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht
Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel. lees verder.

OV SAAL: 5 en 6 september treinvrije perioden Schiphol – Amsterdam Centraal en Schiphol 
Amsterdam Zuid
lees meer in PR_DUBBELKLIK-Informatiekrant OV-SAAL nr 5 lr2.pdf

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie en waterschap
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Bekendmakingen

Waternet namens AVG
Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een 
hotel ter hoogte van IJsbaanpad in Amsterdam - AGV - W-15.01167
Vanaf 7 augustus 2015 kunt u de aanvraag digitaal inzien (zie bijlage bij de bekendmaking). 
Inbrengen zienswijze: tot 21 augustus 2015 in bij Waternet en richten aan het DB van AGV/
Waternet, afdeling Planadvies & Vergunningen, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u 
hierbij onze casecode W-15.01167. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2015-6225.html

Zuidas-Atrium vastgesteld met eerder gemelde wijziging. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2015-68493.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen
%2FpHjR+%28Officiële+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29

De Nota van Beantwoording bestemmingsplan Zuidas-Atrium leest u hier. https://
repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-19801/1/Bijlage/
exb-2015-19801.pdf Het bezwaar van de Bomenstichting is ongegrond verklaard.

Parkeren Prinses Irenebuurt
Van 22 juni 2015 t/m februari 2016 zet stadsdeel Zuid buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa's) in de Prinses Irenebuurt in voor de controle op parkeren. Er loopt sinds 1 maart 2015 een 
experiment met belanghebbendenparkeren. Het doel van dit experiment is de parkeeroverlast door 
bezoekers aan de Zuidas te beperken.https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws/2015/
controle-parkeren/

Verkeersbesluiten:
1. Fred Roeskestraat kruising Amstelveenseweg 
Aanleggen voorzieningen tbv verbreding fietspaden en uitvoeren van snelheid beperkende 
maatregelen. lees verder
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-22367.html
2. Vivaldistraat parkeren met twee wielen op de stoep voor het halen en brengen van kinderen bij 
kindercampus. lees verder
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-22342.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-22342.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen
%2FkdwR+%28Officiële+bekendmakingen+-+verkeersbesluiten%29

Ontwerp Actieplan Geluid 2015-2018  
Inspraak: Tot 28 september ligt het ontwerp actieplan ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het 
stadhuis, Amstel 1. Lees de bekendmaking https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@914655/kennisgeving-ontwerp/. Lees verder over het beleid https://
www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruimte-
duurzaamheid/geluidbeleid/. Bekijk hier de geluidskaart http://maps.amsterdam.nl/geluid/
Een zienswijze kunt u indienen bij het college van B&W van Amsterdam, p.a. de directeur van de 
Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.
Lees hier over geluidisolatie woning. http://www.nsg.nl/nl/brochures_over_geluidsisolatie.html

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf
* Gustav Mahlerlaan 294, 1082 ME: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2015-13274.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze indien bij 
Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@917345/aanvraag-5/
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Kennisgeving: Aanvraag omgevingsvergunning
* Metrostation Amstelveenseweg, 1076 CR: voor het maken van bewegwijzering in en rondom het 
metrostation, ingekomen d.d. 1 juli 2015. OLO-nummer 1850015.
In een latere fase kunt u een zienswijze indienen. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@917246/aanvraag-10/

Verleende omgevingsverguning
* De Boelelaan 403-767, 1082 RJ: voor het veranderen van de voorgevel ter hoogte van de 
begane grond en de eerste verdieping met bestemming daarvan tot vierentwintig 
ondernemersunits en vier kantoren, het veranderen van de entreehallen ter hoogte van de begane 
grond en de eerste verdieping en het plaatsen van een dakterras, verzonden d.d. 29 juli 
2015.OLO-nummer 1850295.
Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken. Niet mee 
eens? Informatie over bezwaar maken. https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@918310/besluit-1d/

Verleende vergunning exploitatie horecabedrijf
* Claude Debussylaan 130, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 24 juli 2015. Dossiernummer 2015-13006.
 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@917952/besluit-3/
Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, 
verzonden d.d. 17 juli 2015. Dossiernummer 16-1040557. 
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@916628/besluit-1/
Scheldeplein 3, 1078 GR: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, 
verzonden d.d. 24 juli 2015. Dossiernummer 2015-13158.
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@917956/besluit-7/
Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket 
van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift

Aanvraag evenementenvergunning
* Amstelpark 2, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Frank Festival" op 12 en 13 
september 2015 van 10:00 uur tot 23:00 uur. Dossiernummer 32-1088461.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan:
Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA AMSTERDAM
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@918500/aanvraag-amstelpark/

23 augustus Hortus VU zondagopenstelling
De openstelling is van 12:00-17:00 uur. In de winkel van de Hortus zijn er op dit moment volop 
biologische groenten te koop en sinds juli ook Honing uit eigen tuin. http://www.vriendenvuhortus.nl 
http://www.vriendenvuhortus.nl/?page_id=547

14 en 28 augustus 17.00 uur Summerjazz at the Southazz met The New York Second en Marleen 
Wijnhoud, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/summerjazz-at-the-southazz-met-the-new-york-second

17, 18 en 20 augustus Grachtenfestival in Zuidas 
Kies hier uit het hele programma. In Zuidas zijn er de volgende optredens:
17.8  Dak van Ravel Residence, 12.30 door Neutral Ground Brassband, 
18.8 1000 Mahler, hoek Parnassusweg, 12.30 lunchconcert door Van Amsterdam Trio,
20.8 Dividivi3 lunchconcert op het Gelderlandplein om 12.30 en om 17.00 uur op het Zuidplein 
 http://www.grachtenfestival.nl/concert_overview.vm

31 augustus t/m 4 september 17.00 - 23.00 On the roof filmfestival op het dak van de VU 
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Het programma vindt u hier. http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/public-science/on-the-roofff/
index.asp

Amstelpark
23 augustus Reconstructie #5 met debat om 15.00 uur, Orangerie Summer Program Zone2Source 
Van de paviljoens die tijdens de Floriade 1972 gebouwd werden mist er thans een. lees verder 
http://zone2source.net/nl/sensing-nature-1972-2022/
23 Augustus 12 – 14 in de Orangerie Sensing Nature Debat over de rol en betekenis van de 
Floriade in verleden, heden en toekomst gemodereerd door Jeroen Boomgaard (LAPS). http://
zone2source.net/nl/sensing-nature-1972-2022/
23 Augustus 15 – 17 uur In Het Glazen Huis, lezing door Jean-Marc Chomaz, wetenschapper en 
kunstenaar. Hij presenteert het werk van de interdisplinaire groep Labofactory die naast hemzelf 
bestaat uit de architect Laurent Karst and …lees verder

23 augustus Pure markt Beatrixpark
Op de volgende zondagen is er ook markt. Ingang Diepenbrockstraat.20 september en op 13 
december de wintermarkt. voor meer informatie : www.puremarkt.nl

8 september Kunst ontdekken in het Amstelpark en Buitenveldert 
Via het Gijsbrecht van Aemstelpark loopt u langs verschillende kunstobjecten. Kunstenaar, Gerdi 
Wind vertelt onderweg over het hoe en waarom van de werken. Vertrek: 10.30 uur, vanaf de 
portiersloge hoofdingang Amstelpark. Afsluiting: rond 12.00 uur in het Huis van de Wijk 
Buitenveldert aan de A.J. Ernststraat 112. Prijs: € 2,50. Vooraf aanmelden en betalen:  Telnr: 020 
644 99 36.

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein
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Spoor aangesloten 
Kijk hier verder. http://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2015/07/31/spoor-noordzuidlijn-aangesloten-bij-
station-zuid/

18 augustus 16.00 uur presentatie uikomsten peiling bus 62, Huis v/d Wijk Buitenveldert
De werkgroep heeft resultaten en conclusies van de enquete ontvangen. De centrale vraag van de 
enquete was: Wat leeft er onder de bewoners over de routewijziging? Wat is het effect van de 
gewijzigde busroute van Bus 62 op de bewoners? 18 augustus om 16.00u presenteert De 
Visiefabriek de resultaten over de gewijzigde route van Bus 62 die nu ruim een half jaar van kracht 
is. 

Taakstelling 2016 en bestuurscommissie Zuid
“De GroenLinks-Zuid fractie vindt het ronduit bizar dat leden van de Bestuurscommissie over de 
eerste invulling van deze taakstelling voor 2016, van ruim een half miljoen, binnen een paar weken 
moeten beslissen.” lees verder
https://amsterdamzuid.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-zuid-stemt-tegen-bizarre-bezuinigingen

Bestuurscommissie Zuid adviseert postief over herprofilering Boelelaan Oost
De bestuurscommissie vraagt aandacht voor een veilige oversteek bij het IKC tijdens de 
werkzaamheden.
pdf

Antwoord van Bestuurscomissie Zuid op vragen Verkeersveiligheid Veluwebuurt
Lees bij 8 juli het antwoord op vragen van bewoners over verkeersveilighei van de Veluwebuurt en 
Apollolaan en Beethovenbuurt. Er komt in ieder geval een nieuwe brug naar Zorgvlied zo blijft het 
groengenied ook voor de buurt toegankelijk.Ook blijft er een looproute tussen Veluwebuurt en het 
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Ittmanpad. Dat is in het oevrleg met de buurt en dienst Zuidas besproken. https://
www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/bestuurscommissie-z/brieven/

Before I die nader beschouwd
Lees verder op ftm. http://www.ftm.nl/exclusive/ik-werk-op-de-zuidas-en-voordat-ik-doodga-wil-ik/

Na de strom in het Beatrixpark
Op de avond van de 25e juli 2015 ging Jaap Louisse meteen op pad met zijn camera om de 
schade in het park op te nemen…Samengevat : 2 bomen ontworteld, veel takken afgerukt en een 
aantal paden niet begaanbaar zonder klauterpartijen. Lees en kijk verder de Cornelis Dopperkade, 
vlak bij het beeld Flora.Voor meer afbeeldingen kijk hier http://www.vriendenbeatrixpark.nl/storm-
juli-2015/

 AAN DE WEG - SPOOR & STATIONS - NIEUWBOUW
  

Hinder en overlast door bouw?
Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u 
klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over 
vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 
of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

t/m 14 augustus verkeersveilig maken kruising fietspaden station RAI! ! 12 en 13 
Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden er drempels aangebracht in de fietstunnel nabij 
station RAI, onder de Europaboulevard. https://www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/nieuws-
buitenveldert/2015/werkzaamheden-1/
En: 10 t/m 28 augustus tijdelijke verplaatsing fiets- en voetgangerspad bij station RAI 
Voor het nieuwe trafostation worden tussen oude en nieuw plek kabels en leidingen verlegd
Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind augustus klaar.

1 t/m 17 augustus Parnassusweg! ! 8
Werkzaamheden Parnassusweg ivm kabels en leidingen. Doorgang blijft mogelijk. 
Ook de bushaltes van bus 15 en 358 zijn tijdelijk buiten gebruik. U kunt gebruik maken van de 
haltes op de Strawinskylaan of bij het Olympiaplein. Lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/
nieuws/2015/07-juli/werkzaamheden/

Meer werkzaamheden in Zuidas? Lees het overzicht http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/05-mei/zomerwerkzaamheden/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20150723&utm_content=link_ID0EIPDI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuidas%
20-%20Juli%202015

Aansluiting N/Zlijn bij station Zuid grote gevolgen voor metro's -van 28 juni t/m 15 augustus rijdt 
metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort- 
* Tussen Amstelveen Westwijk en Amstel station/Centraal Station reist u met Pendelbus 55 of met 
Tram 5 
Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.
* Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en 
tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? Maak gebruik van de trein. Meer info over deze route 
met de trein.
* Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht
Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel zeven dagen per week elke 
15 minuten. lees verder.

OV SAAL: Treinvrije perioden Schiphol – Amsterdam Centraal en Schiphol Amsterdam Zuid
Week 36 zaterdag 5 tot en met zondag 6 september en week 49 zaterdag 5 tot en met zondag 6 
december. Lees meer in PR_DUBBELKLIK-Informatiekrant OV-SAAL nr 5 lr2.pdf
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Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie en waterschap
Bekendmakingen
Zuidas-Atrium vastgesteld met eerder gemelde wijziging. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2015-68493.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen
%2FpHjR+%28Officiële+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29

De Nota van Beantwoording bestemmingsplan Zuidas-Atrium vindt u hier. https://
repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-19801/1/Bijlage/
exb-2015-19801.pdf Het bezwaar van de Bomenstichting is ongegrond verklaard.

Parkeren Prinses Irenebuurt
Van 22 juni 2015 t/m februari 2016 zet stadsdeel Zuid buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa's) in de Prinses Irenebuurt in voor de controle op parkeren. Er loopt sinds 1 maart een 
experiment met belanghebbendenparkeren. Het doel van dit experiment is de parkeeroverlast van 
bezoekers aan de Zuidas te beperken.https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws/2015/
controle-parkeren/

Verkeersbesluiten:
1. Fred Roeskestraat kruising Amstelveenseweg 
Aanleggen voorzieningen tbv verbreding fietspaden en uitvoeren van snelheid beperkende 
maatregelen. lees verder
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-22367.html
2. Vivaldistraat parkeren met twee wielen op de stoep voor het halen en brengen van kinderen bij 
kindercampus. lees verder
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-22342.html

Ontwerp Actieplan Geluid 2015-2018  
Inspraak: Tot 28 september ligt het ontwerp actieplan ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het 
stadhuis, Amstel 1. Lees de bekendmaking https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@914655/kennisgeving-ontwerp/. Lees verder over het beleid https://
www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruimte-
duurzaamheid/geluidbeleid/. Bekijk hier de geluidskaart http://maps.amsterdam.nl/geluid/
Een zienswijze kunt u indienen bij het college van B&W van Amsterdam, p.a. de directeur van de 
Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.
Lees hier over geluidisolatie woning. http://www.nsg.nl/nl/brochures_over_geluidsisolatie.html

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf
* Gustav Mahlerlaan 294, 1082 ME: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2015-13274.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeelZuid. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze indien bij 
Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@917345/aanvraag-5/

Aanvraag omgevingsvergunning
* Metrostation Amstelveenseweg, 1076 CR: voor het maken van bewegwijzering in en rondom het 
metrostation, ingekomen d.d. 1 juli 2015. OLO-nummer 1850015.
Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u of een zienswijze indienen, of 
bezwaar maken. https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@917246/
aanvraag-10/

Verleende vergunning exploitatie horecabedrijf
Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, 
verzonden d.d. 17 juli 2015. Dossiernummer 16-1040557.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-68493.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-68493.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-68493.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-68493.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-68493.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-68493.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-68493.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-68493.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-19801/1/Bijlage/exb-2015-19801.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-19801/1/Bijlage/exb-2015-19801.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-19801/1/Bijlage/exb-2015-19801.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-19801/1/Bijlage/exb-2015-19801.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-19801/1/Bijlage/exb-2015-19801.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-19801/1/Bijlage/exb-2015-19801.pdf
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws/2015/controle-parkeren/
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws/2015/controle-parkeren/
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws/2015/controle-parkeren/
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws/2015/controle-parkeren/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-22367.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-22367.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-22342.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-22342.html
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@914655/kennisgeving-ontwerp/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@914655/kennisgeving-ontwerp/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@914655/kennisgeving-ontwerp/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@914655/kennisgeving-ontwerp/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruimte-duurzaamheid/geluidbeleid/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruimte-duurzaamheid/geluidbeleid/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruimte-duurzaamheid/geluidbeleid/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruimte-duurzaamheid/geluidbeleid/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruimte-duurzaamheid/geluidbeleid/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruimte-duurzaamheid/geluidbeleid/
http://maps.amsterdam.nl/geluid/
http://maps.amsterdam.nl/geluid/
http://www.nsg.nl/nl/brochures_over_geluidsisolatie.html
http://www.nsg.nl/nl/brochures_over_geluidsisolatie.html
https://www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid/
https://www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@917345/aanvraag-5/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@917345/aanvraag-5/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@917345/aanvraag-5/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@917345/aanvraag-5/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@917246/aanvraag-10/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@917246/aanvraag-10/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@917246/aanvraag-10/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@917246/aanvraag-10/


Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket 
van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift

 evenementenvergunning

23 augustus Hortus VU zondagopenstelling
De openstelling is van 12:00-17:00 uur. In de winkel van de Hortus zijn er op dit moment volop 
biologische groenten te koop en sinds juli ook Honing uit eigen tuin. http://www.vriendenvuhortus.nl 
http://www.vriendenvuhortus.nl/?page_id=547

14 en 28 augustus Summerjazz at the Southazz met The New York Second en Marleen Wijnhoud 
17.00 uur, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/summerjazz-at-the-southazz-met-the-new-york-second

17, 18 en 20 augustus Grachtenfestival in Zuidas 
Kies hier uit het hele programma. In Zuidas zijn er de volgende optredens:
17.8  Dak van Ravel Residence, 12.30 door Neutral Ground Brassband, 
18.8 1000 Mahler, hoek Parnassusweg, 12.30 lunchconcert door Van Amsterdam Trio,
20.8 Dividivi3 lunchconcert op het Gelderlandplein om 12.30 en om 17.00 uur op het Zuidplein 
 http://www.grachtenfestival.nl/concert_overview.vm

31 augustus t/m 4 september 17.00 - 23.00 On the roof filmfestival op het dak van de VU 
Het programma vindt u hier. http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/public-science/on-the-roofff/
index.asp

Amstelpark
23 augustus Reconstructie #5 met debat om 15.00 uur, Orangerie Summer Program Zone2Source 
Van de paviljoens die tijdens de Floriade 1972 gebouwd werden mist er thans een. lees verder 
http://zone2source.net/nl/sensing-nature-1972-2022/
23 Augustus 12 – 14 in de Orangerie Sensing Nature Debat over de rol en betekenis van de 
Floriade in verleden, heden en toekomst gemodereerd door Jeroen Boomgaard (LAPS). Gasten 
worden nog bekend gemaakt. http://zone2source.net/nl/sensing-nature-1972-2022/
23 Augustus 15 – 17 uur In Het Glazen Huis, lezing door Jean-Marc Chomaz, wetenschapper en 
kunstenaar. Hij presenteert het werk van de interdisplinaire groep Labofactory die naast hemzelf 
bestaat uit de architect Laurent Karst and …lees verder
5 en 12 augustus Kinderworkshops ‘Sporen’ door Mathilde van Beekhuizen en Marjolijn 
Boterenbrood op woensdag van 14.00  tot 15.30 uur, verzamelen Rietveld Huis Amstelpark voor 
kinderen van 6 …lees verder

23 augustus Pure markt Beatrixpark
Op de volgende zondagen is er, vanaf de ingang Diepenbrockstraat, weer Pure Markt.
23 augustus, 20 september en op 13 december de wintermarkt. voor meer informatie : 
www.puremarkt.nl

8 september Kunst ontdekken in het Amstelpark en Buitenveldert terwijl u door het groen wandelt? 
Kunstenaar Gerdi Wind is uw gids. Via het Gijsbrecht van Aemstelpark loopt u langs verschillende 
kunstobjecten. Gerdi Wind vertelt onderweg op luchtige wijze over het hoe en waarom van de 
werken. De wandeling eindigt in het Huis van de Wijk Buitenveldert.U onttvangt na afloop een 
handout waarin alle informatie over de kunstwerken is na te lezen. Vertrek: 10.30 uur, vanaf de 
portiersloge hoofdingang Amstelpark. Afsluiting: rond 12.00 uur in het Huis van de Wijk 
Buitenveldert aan de A.J. Ernststraat 112. Prijs: € 2,50. Vooraf aanmelden en betalen: 
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert WOCB, A.J. Ernstraat 112, Telnr: 020 644 99 36.

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein
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Weekbericht  31
20 augustus 10.00 uur Rondleiding in het Amtrium Rai
Voor de achterban van BPZ en belangstellenden uit Zuidas e.o. is er een speciale rondleiding 
georganiseerd. Maak kennis met cityfarming en duurzame bouw. De tentoonstelling de 
Geschiedenis van de RAI mogen we ook bekijken. Aanmelden kan tot 10 augustus via 
bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36. Komt u met de auto? Laat het ons bij de aanmelding 
weten. Er zijn nog enkele plaatsen.

Wonen in Zuidas?
Inschrijving Rivers huurappartementen is gestart, lees verder  http://www.hureninrivers.nl  

17, 18 en 20 augustus Grachtenfestival in Zuidas 
Kies hier uit het hele programma. In Zuidas zijn er de volgende optredens:
17.8  Dak van Ravel Residence, 12.30 door Neutral Ground Brassband, 
18.8 1000 Mahler, hoek Parnassusweg, 12.30 lunchconcert door Van Amsterdam Trio,
20.8 Dividivi3 lunchconcert op het Gelderlandplein om 12.30 en om 17.00 uur op het Zuidplein 
 http://www.grachtenfestival.nl/concert_overview.vm

 AAN DE WEG - SPOOR & STATIONS - NIEUWBOUW
 Hinder en overlast door bouw?
Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u 
klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over 
vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 
of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Kruising Gustav Mahlerlaan - Beethoventraat werkzaamheden klaar! ! 11

20 juli t/m begin december openbreken oostelijk deel Prinses Irenestraat!! 9
Het werk aan het oostelijke deel verloopt voorspoedig waardoor vanaf maandag 20 juli al wordt 
begonnen met het openbreken van het oostelijke deel van de Prinses Irenestraat. Het werk duurt 
tot begin december 2015. 
 http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/07-juli/20-juli-start/

27 juli t/m 14 augustus verkeersveilig maken kruising fietspaden station RAI 
Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden er drempels aangebracht in de fietstunnel nabij 
station RAI, onder de Europaboulevard, net ten noorden van station RAI. Daarnaast worden er 
drempels aangebracht ter plaatse van de fietskruising ten westen hiervan. Naast de drempels 
worden er aanpassingen gedaan aan het straatwerk, met name herstraten en het maken van 
middenheuveltjes op de fietspaden.https://www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/nieuws-
buitenveldert/2015/werkzaamheden-1/

10 t/m 28 augustus tijdelijke verplaatsing fiets- en voetgangerspad bij station RAI 
Voor het nieuwe trafostation worden tussen oude en nieuw plek kabels en leidingen verlegd
Daarom wordt het fietspad langs de westzijde van de Europaboulevard gedurende deze periode 
ongeveer twee meter opgeschoven richting trambaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 
eind augustus klaar.

1 t/m 17 augustus Parnassusweg! ! 8
Werkzaamheden Parnassusweg voor kabels en leidingenwerk, doorgang blijft mogelijk. 
Ook de bushalte van bus 15 en 358 zijn tijdelijk buiten gebruik. U kunt gebruik maken van de 
haltes op de Strawinskylaan of bij het Olympiaplein. Lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/
nieuws/2015/07-juli/werkzaamheden/

Meer werkzaamheden in Zuidas? Lees het overzicht http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/05-mei/zomerwerkzaamheden/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
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mail&utm_term=20150723&utm_content=link_ID0EIPDI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuidas%
20-%20Juli%202015

Aansluiting N/Zlijn bij station Zuid grote gevolgen voor metro's -van 28 juni t/m 15 augustus rijdt 
metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort- 
* Tussen Amstelveen Westwijk en Amstel station/Centraal Station reist u met Pendelbus 55 of met 
Tram 5 
Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.
* Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en 
tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? Maak gebruik van de trein. Meer info over deze route 
met de trein.
* Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht
Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel zeven dagen per week elke 
15 minuten. lees verder.

OV SAAL: Treinvrije perioden Schiphol – Amsterdam Centraal en Schiphol Amsterdam Zuid
Week 36 zaterdag 5 tot en met zondag 6 september en week 49 zaterdag 5 tot en met zondag 6 
december. Lees meer in PR_DUBBELKLIK-Informatiekrant OV-SAAL nr 5 lr2.pdf

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie en waterschap
Bekendmaking

Ontwerp Actieplan Geluid 2015-2018  
Tot 28 september ligt het ontwerp actieplan ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, 
Amstel 1. Lees de bekendmaking https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@914655/kennisgeving-ontwerp/. Lees verder over het beleid https://
www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruimte-
duurzaamheid/geluidbeleid/. Bekijk hier de geluidskaart http://maps.amsterdam.nl/geluid/
Een zienswijze kunt u indienen bij het college van B&W van Amsterdam, p.a. de directeur van de 
Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.
Lees hier over geluidisolatie woning. http://www.nsg.nl/nl/brochures_over_geluidsisolatie.html

Waterschap verleende vergunningen
1. Voor de bouw van een (sport)hotel ter hoogte van IJsbaanpad 12, Amsterdam. Casecode: 
W-14.03902.
Vanaf 24 juli 2015 kunt u de vergunning met bijbehorende stukken inzien via www.overheid.nl. De 
verleende vergunning leest u hier.
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-19436/1/Bijlage/
exb-2015-19436.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2015-5867.html
Wilt u bezwaar indienen? Dat kan gedurende een periode van zes weken. Richten aan Waternet, 
afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
2. Verleende vergunning voor het uitbreiden van de afvoercapaciteit van de duiker ter hoogte van 
Van der Boechorststraat / A.J. Ernststraat, Amsterdam. Casecode: W-15.01628.
Vanaf 24 juli 2015 kunt u de vergunning met bijbehorende stukken inzien via www.overheid.nl. 
Wilt u bezwaar indienen? Dat kan gedurende een periode van zes weken en richt u aan Waternet, 
afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2015-5854.html

Aanvragen exploitatievergunning voor een horecabedrijf
* Scheldeplein 3, 1078 GR: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras. 
Dossiernummer 2015-13158.https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@915866/aanvraag-5/
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* Europaplein 13, 1078 GS: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. 
Dossiernummer 2015-13176. https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@915867/aanvraag-6/
De aanvragen liggen twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeelZuid. Voor het inzien 
van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning
* De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van het evenement "VU Introductiedagen 2015" 
op 19 en 24 augustus 2015 van 10:00 uur tot 17:00 uur en op 25 augustus 2015 van 17:00 uur tot 
20:00 uur, verzonden d.d. 15 juli 2015. Dossiernummer 32-1070154.
Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket 
van stadsdeel Zuid.Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@916089/besluit-boelelaan/

16 en 23 augustus Hortus VU zondagopenstelling
De openstelling is van 12:00-17:00 uur. In de winkel van de Hortus zijn er op dit moment volop 
biologische groenten te koop en sinds juli ook Honing uit eigen tuin. http://www.vriendenvuhortus.nl 
http://www.vriendenvuhortus.nl/?page_id=547

31 juli en op 14 augustus Summerjazz at the Southazz met The New York Second 17.00 uur, De 
Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
http://www.denieuwepoort.org/nl//event/jazz-at-the-southazz-317

31 augustus t/m 4 september 17.00 - 23.00 On the roof filmfestival op het dak van de VU 
Het programma vindt u hier. http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/public-science/on-the-roofff/
index.asp

Amstelpark
Reconstructie #5 9 en 23 augustus Debat om 15.00 uur, Orangerie Summer 
Program Zone2Source
Van de paviljoens die tijdens de Floriade 1972 gebouwd werden mist er thans een. lees verder 
http://zone2source.net/nl/sensing-nature-1972-2022/
23 Augustus 12 – 14 in de Orangerie Sensing Nature Debat over de rol en betekenis van de 
Floriade in verleden, heden en toekomst gemodereerd door Jeroen Boomgaard (LAPS). Gasten 
worden nog bekend gemaakt. http://zone2source.net/nl/sensing-nature-1972-2022/
23 Augustus 15 – 17 uur In Het Glazen Huis, lezing door Jean-Marc Chomaz, wetenschapper en 
kunstenaar. Hij presenteert het werk van de interdisplinaire groep Labofactory die naast hemzelf 
bestaat uit de architect Laurent Karst and …lees verder
5 en 12 augustus Kinderworkshops ‘Sporen’ door Mathilde van Beekhuizen en Marjolijn 
Boterenbrood op woensdag van 14.00  tot 15.30 uur, verzamelen Rietveld Huis Amstelpark voor 
kinderen van 6 …lees verder

23 augustus Pure markt Beatrixpark
Op de volgende zondagen is er, vanaf de ingang Diepenbrockstraat, weer Pure Markt.
23 augustus, 20 september en op 13 december de wintermarkt. voor meer informatie : 
www.puremarkt.nl

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

Weekbericht  30

20 augustus 10.00 uur Rondleiding in het Amtrium Rai
Voor de achterban van BPZ en belangstellenden uit Zuidas e.o. is er een speciale rondleiding 
georganiseerd. Maak kennis met cityfarming en duurzame bouw. De tentoonstelling de 
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Geschiedenis van de RAI mogen we ook bekijken. Aanmelden kan tot 10 augustus via 
bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36. Komt u met de auto? Laat het ons bij de aanmelding 
weten. Er zijn nog enkele plaatsen.

Tijdelijke Wensmuur op Mahlerplein 
“Kunstenaar Candy Chang creëerde, na het overlijden van een dierbare, een interactieve muur op 
een verlaten huis in haar buurt om het perspectief te herstellen en te delen met de buren. Zij 
schilderde de zijkant van een verlaten huis in haar buurt in New Orleans met krijtbord verf  en met 
de zin, "Before I Die……" Iedereen die langs het bord liep, kon met een krijtje hun persoonlijke 
aspiraties delen. (foto Gerko Tempelman)
Van woensdag 15 juli tot 10 augustus staat een ‘Before I Die’muur op het Mahlerplein. Iedereen 
mag zijn bucketlist op de muur schrijven.“ http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/07-
juli/'before-'-muur/
http://beforeidie.cc/site/blog/category/walls/

Dichtbij.nl kopte:”Marathon via Zuidas Beethovenstraat”
Na 40 jaar Amsterdam Marathon is de route nu zo aangepast dat het parcours onder meer via de 
Zuidas gaat. De organisatie heeft het parcours op drie punten gewijzigd. lees verder
http://www.dichtbij.nl/amsterdam-zuidoost/regionaal-nieuws/artikel/4079821/amsterdam-marathon-
nu-ook-over-de-zuidas.aspx?utm_source=www.hetnieuws.in&utm_medium=embed&utm_content=

Prikkelend artikel over hotels in Het Parool d.d 19 juni
Ronald Hooft presenteert Motelone als uitwijkplaats voor Amsterdammers die hun huis voor een 
weekendje hebben onderverhuurd. http://www.cod.nl/wp-content/uploads/
2015/07/20150619_Motel-One-recensie-Hooftstad_Parool.pdf

editie 20 Hello Zuidas
Interviews met Zuidassers, uit-agenda en meer. lees verder
http://issuu.com/asegamedia/docs/hz_nr20

Nieuwsbrief Zuid van juli
O.a. artikel over de ontwetpbegroting 2016 van de bestuurscommissie Zuid. Op 4 en 5 november 
zal die door de gemeenteraad worden vastgesteld. In stadsdeel Zuid gaat in de begroting 2016 
een bedrag van ruim 200 miljoen euro om. Het grootste deel wordt besteed aan reguliere zaken, 
zoals bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte, welzijn, economie en cultuur. lees verder
https://www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/2015/07/algemeen-bestuur/

https://www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/bestuurscommissie-z/nieuwsbrieven/
nieuwsbrief-zuid/nieuwsbrief-zuid-16/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20150716&utm_content=link_ID0AQFAK03FAK&utm_campaign=Nieuwsbrief%20
Zuid%2016%20juli%202015

17, 18 en 20 augustus Grachtenfestival in Zuidas 
Kies hier uit het hele programma. In Zuidas zijn er de volgende optredens:
17.8  Ravel Residence, 12.30 door Neutral Ground Brassband, 
18.8 1000 Mahler, hoek Parnassusweg, 12.30 lunchconcert door Van Amsterdam Trio,
20.8 Dividivi3 lunchconcert op het Gelderlandplein om 12.30 en om 17.00 uur op het Zuidplein 
 http://www.grachtenfestival.nl/concert_overview.vm

31 augustus t/m 4 september 17.00 - 23.00 On the roof filmfestival op het dak van de VU 
De nieuwste films zien uit de wereldcinema*? Het thema van dit jaar is Zelfontplooiing onder 
moeilijke omstandigheden. U kunt luisteren naar bijzondere voorgesprekken met wetenschappers 
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en gastsprekers op een unieke locatie? Het Festival wordt geopend met Conducta (Ernesto 
Daranas, Cuba)  Kaartjes bestelt u hier! Het programma vindt u hier.
http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/public-science/on-the-roofff/index.asp

Foodtrucks in Zuidas Ravel en Vivaldi 
“De gemeente Amsterdam gaat ondernemers twee jaar, bij wijze van proef, de ruimte geven om te 
experimenteren met foodtrucks op straat. Er waren meer dan honderdvijftig inschrijvingen en 
Zuidas was, na het Vondelpark, de populairste locatie. Amsterdam heeft 24 locaties aangewezen 
waarvan 4 locaties in Zuidas, te weten: Buitenveldertselaan/Boelelaan, Antonio Vivaldistraat, 
Barbara Strozzilaan en de Tommaso Albinonistraat.” http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/07-juli/lekker-eten-straat/ Wilt u weten wanneer ze waar staan? lees hier verder https://
www.amsterdam.nl/ondernemen/markt-straathandel/pilot-voedselwagens/locaties/

Zuidas Cup: inschrijving geopend
Vrijdagmiddag 25 september wordt voor de 14e keer gestreden om de felbegeerde Zuidas Cup. Dit 
is hét voetbaltoernooi voor bedrijven, organisaties en sportverenigingen in Zuidas Amsterdam. Elk 
jaar wisselt de locatie tussen AFC en SC Buitenveldert. Dit jaar organiseren we het evenement 
met AFC. Om 17.00 uur is de finale. Inshrijven kan hier. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/07-juli/geef-zuidascup!/

Uitbreiding en verplaatsing kindercampus
begin augustus 2015 de bouw van de 2e fase Kindercampus Zuidas. De verwachte oplevering is in 
januari 2016. Door het prefab bouwsysteem, dat de bouwer Verlaat Uden toepast, heeft de bouw 
beperkte invloed op de omgeving. De funderingspalen worden geschroefd. Met deze 
bouwmethode worden trillingen en geluid tot een minimum beperkt. De werktijden zijn van 
maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 16.00 uur (en maximaal tot 19.00 uur bij overwerk). 
Incidentendeel wordt zaterdag gewerkt.  lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2015/07-juli/sloop-bl46/

Plannen voor fiestparkeren op vijfhoek
Naast dat er steeds meer fietsers komen, moeten er ook fietsparkeerplekken verdwijnen voor de 
bouw van het project Zuidasdok. Hierdoor is het nodig om 2.700 tijdelijke fietsparkeerplaatsen te 
realiseren aan de noordzijde van station Amsterdam Zuid (maximaal 10 jaar). http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/07-juli/fietsparkeren/

 AAN DE WEG - SPOOR & STATIONS - NIEUWBOUW

  

Hinder en overlast door bouw?
Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u 
klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over 
vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 
of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

19 juli t/m begin augustus Gustav Mahlerlaan hoek Beethoventraat ! ! 11
Eerder is gemeld dat de Gustav Mahlerlaan t/m 19 juli niet bereikbaar is vanuit de 
Beethovenstraat. Het werk loopt voorspoediger dan verwacht, waardoor we een week eerder in 
een andere fase van de werkzaamheden zijn beland. Naar verwachting zijn werkzaamheden aan 
het kruispunt begin augustus afgerond.http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/06-juni/
gustav-mahlerlaan/

20 juli - december openbreken oostelijk deel Prinses Irenestraat! ! 9
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Het werk aan het oostelijke deel verloopt voorspoedig waardoor vanaf maandag 20 juli al wordt 
begonnen met het openbreken van het oostelijke deel van de Prinses Irenestraat. Het werk duurt 
tot begin december 2015. 
 Prinses Irenestraat. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/07-juli/20-juli-start/

27 juli - 14 augustus Fietstunnels station RAI! ! 12
Aanpassen verkeerssituatie fietstunnels nabij station RAI. 

t/m 17 augustus Voortgang nieuwbouw De Fred, mogelijk geluidshinder
De heiwerkzaamheden veroorzaken geluid- en trillingshinder. De aannemer probeert de hinder te 
beperken door de palen ‘in te pakken’ tijdens het heien en er worden op het terrein geluidwerende 
schermen geplaatst. 
t/m 30 augustus is het fiets- en voetpad aan de oostzijde van de Amstelveenseweg afgesloten- Dat 
is tussen de op- en afrit A10 aan de noordzijde A10 en de Fred. Roeskestraat.
              
En: t/m 21 augustus oostelijke ingang metrostation niet bereikbaar
Aanleg hoofddrinkwaterleiding: dan is de oostelijke ingang van het metrostation niet bereikbaar.  
Reizigers komen en gaan via de westelijke toegang. De bushalte bij de toerit van de A10 
binnenring wordt tijdelijk verplaatst. Zie www.connexxion.nl/ voor meer informatie.

t/m augustus werkzaamheden Atrium (rechtbank) bij Strawinskylaan! ! t/o  8
Vanaf woensdag 15 juli t/m woensdag 29 juli wordt tussen 21.00 uur en 06.00 uur een aantal 
meetpunten aangebracht op de hoofdtransportdrinkwaterleiding onder het fietspad langs de 
Parnassusweg en het Atrium. 

juli - augustus Voorbereidende werkzaamheden voor The Pavilion
Eind augustus begint de bouw van het kantoorpaviljoen en schakelhuis The Pavilion. Het terrein 
wordt nu eerst bouwrijp gemaakt. Op deze locatie worden parkeerplekken en bomen verwijderd.  

t/m 15 augustus Van der Boechorststraat- AJ Ernststraat! ! 4
Aanleg duikers met een afsluiting op de Van der Boechorststraat nabij A.J. Ernststraat.
augustus 2015 - juli 2016 Mahlerplein! ! 10
Voorbereidingen voor de bouwplaats en start bovengrondse bouw.
Start fietsparkeergarage Mahlerplein. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/07-juli/
gezamenlijke-aanpak/
1 - 17 augustus Parnassusweg! ! 8
Werkzaamheden Parnassusweg voor kabels en leidingenwerk, doorgang blijft mogelijk. Meer info 
volgt voor start uitvoering.

t/m 4 augustus Fiets- voetpad smaller nabij station RAI! ! 13
Aanleg trafostation Europaboulevard bij station Rai met een versmalling fiets- en voetpad. Bij 
station Amsterdam RAI bouwt Prorail een extra perron, vergroten ze de stationshal en plaatsen ze 
geluidschermen.

t/m 16 augustus Station Zuid!! 3
Verbouwing in Station Zuid voor Noord/Zuidlijn. Metrolijn 51 buitengebruik en lijn 50 rijdt tot Station 
Zuid.
t/m 21 augustus Amstelveenseweg! ! 2!
Aanleg hoofddrinkwaterleiding afsluiting oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg. Reizigers 
komen en gaan via de westelijke toegang.
t/m 21 september  Amstelveenseweg - Fred Roeskestraat!! 1 en 2
 Aanleg rechtsaf vak naar de Fred. Roeskestraat en een tweerichtingen fietspad (afsluiting 
oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg). Bekijk de uitzending (3,5 min. AT5)
http://www.at5.nl/gemist/tv/76/19401/Verkeer_zomerwerken_02 t/m 5 september 
Buitenveldertsegracht! ! 5
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Voorbereidingen aanleg Buitenveldertsegracht naast VU gebouw.

t/m eind 2015 Gustav Mahlerlaan! ! 6
Aanleg kabels en leidingen en een herinrichting van de weg met een afsluiting op de Gustav 
Mahlerlaan

Aansluiting N/Zlijn bij station Zuid grote gevolgen voor metro's -van 28 juni t/m 15 augustus rijdt 
metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort- 
* Tussen Amstelveen Westwijk en Amstel station/Centraal Station reist u met Pendelbus 55 of met 
Tram 5 
Haltes: Waar vindt u de haltes van pendelbus 55 ?
• Station Zuid: op de Strawinskylaan (uitgang aan de kant van het WTC).
Station RAI: de halte van bus 62 voor het station. 
Amstelstation: de halte op het busstation, die het dichtst bij het stationsgebouw ligt.
Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.

 * Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en 
tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? 
Maak gebruik van de trein. Meer info over deze route met de trein.

* Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht
Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel zeven dagen per week elke 
15 minuten. lees verder.

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie
Bekendmaking

Inspraak ontwerp Actieplan geluishinder tot 28 september
Het ontwerp actieplan ligt momenteel ter inzage op bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, 
Amstel 1, Amsterdam. En de stukken zijn te raadplegen: https://www.amsterdam.nl/gemeente/
organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruimte-duurzaamheid/geluidbeleid/
Een zienwijze kunt u indienen bij het college van B&W van Amsterdam, p.a. de directeur van de 
Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Lees verder https://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@914655/kennisgeving-ontwerp/

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf
Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket 
van stadsdeel Zuid. En wilt u een bezwaar indienen? lees verder Meer informatie over 
bezwaarschrift.

Aanvraag exploitatievergunning
* Claude Debussylaan 130, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2015-13006.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u 
een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan:
Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@914460/aanvraag-0/

Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "PRJCT Music Festival" van 17 
op 18 oktober 2015 van 22:00 uur tot 07:00 uur. Dossiernummer 12186.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan:
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Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@913664/
aanvraag-1/

16 en 23 augustus Hortus VU zondagopenstelling
De openstelling is van 12:00-17:00 uur. In de winkel van de Hortus zijn er op dit moment volop 
biologische groenten te koop en sinds juli ook Honing uit eigen tuin. http://www.vriendenvuhortus.nl 
http://www.vriendenvuhortus.nl/?page_id=547

Bezoek De Boeletuin Gustav Mahlerlaan 3005
In De Boeletuin kunt op werkdagen terecht vanaf 11.00 uur voor de lekkerste koffie van het 
kenniskwartier en zelf gebakken taart. http://www.boeletuin.nl/

31 juli en op 14 augustus Summerjazz at the Southazz met The New York Second 17.00 uur, De 
Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
http://www.denieuwepoort.org/nl//event/jazz-at-the-southazz-317

Reconstructie 9 en 23 augustus Debat 15.00 uur, Orangerie Summer Program Zone2Source, 
Amstelpark
Reconstruction #5 : Van de paviljoens die tijdens de Floriade 1972 gebouwd werden mist er thans 
een. Het blijkt dat deze onder de grond begraven werd in de jaren tachtig om de veiligheid van het 
park te verbeteren. Deze reconstructie is en poging om het Franse Paviljoen op te graven met de 
hulp van amateur archeologen en andere enthousiastelingen en om toekomst scenario’s voor dit 
paviljoen te bedenken. http://zone2source.net/nl/sensing-nature-1972-2022/
En: 23 Augustus 12 – 14 in de Orangerie Sensing Nature Debat over de rol en betekenis van de 
Floriade in verleden, heden en toekomst gemodereerd door Jeroen Boomgaard (LAPS). Gasten 
worden nog bekend gemaakt. http://zone2source.net/nl/sensing-nature-1972-2022/
Glazen Huis, 23 Augustus 15 – 17 uur Deze wetenschapper en kunstenaar presenteert het werk 
van de interdisplinaire groep Labofactory die naast hemzelf bestaat uit de architect Laurent Karst 
and …lees verder

Kinderworkshops ‘Sporen’  door Mathilde van Beekhuizen en Marjolijn Boterenbrood op woensdag 
29 juli, 5 augustus en 12 augustus  van 14.00  tot 15.30 uur, verzamelen Rietveld Huis Amstelpark 
voor kinderen van 6 …lees verder

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

Weekbericht  29

20 augustus 10.00 uur Rondleiding in het Amtrium Rai
Voor de achterban van BPZ en belangstellenden uit Zuidas e.o. is er een speciale rondleiding 
georganiseerd. Maak kennis met cityfarming en duurzame bouw. De tentoonstelling de 
Geschiedenis van de RAI mogen we ook bekijken. Aanmelden kan tot 10 augustus via 
bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36. Komt u met de auto? Laat het ons bij de aanmelding 
weten.

Borrel NMT in Boeletuin
Natuur&Milieuteam Zuid organiseert een zomerborrel voor vrijwilligers en vrienden. De borrel is op 
28 augustus op de Boeletuin van 16.30-19.30 uur, Gustav Mahlerlaan 3005, Vooraf aanmelding 
kan via Natuur&Milieuteam Zuid. 
http://nmtzuid.nl/agenda-item/natuurmilieuborrel/

Bekijk het in Zomers Zuidas e.o.
Kunstroute Buitenveldert (en Zuidas)
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download hier de folder, op pag 10-11 vindt u de route. http://issuu.com/kreniers/docs/
kunstroute_buitenveldert
Tot 22 september ArtZuid 2015 in Zuidas o.a. op het Gershwinplein, Zuidplein en Gustav 
Mahlerplein. www.artzuid.nl

Tot 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan
Bekijk de locaties op de plattegrond map_get_lost en kijk hier voor rondleidingen http://
www.getlost-artroute.com/ en voor de audiocampagnon voor o.a. de route fFed Roeskestraat t/m 
de Strawinskylaan (3 t/m 6). https://soundcloud.com/get-lost-art-route/lord-land-accompanying-the

Bekijk het eindexamenwerk Rietveld Academie 
http://www.gerritrietveldacademie.nl/nl/eindexamens/2015

Kunstroutes in de VU
In de openbare ruimte binnen de VU zijn ook kunstroutes te volgen en er zijn geregeld 
tentoonstellingen in het Exposorium.
http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/exposorium-vrije-universiteit/kunstroute-campus/
kunstroute-01-02.asp

http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/exposorium-vrije-universiteit/kunst-in-representatieve-
openbare-ruimten/index.asp

https://www.vu.nl/nl/Images/handout_kunstroute_tcm9-67208.pdf

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein
In de tunnel onder het WTC Amsterdam in Zuidas is te zien hoe de wondere ondergrondse wereld 
eruit ziet.

 AAN DE WEG - SPOOR & STATIONS - NIEUWBOUW

  
Op het kaartje staat de nummering van links naar rechts.

Hinder en overlast door bouw?
Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u 
klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over 
vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of tel. 023-5678899 
of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Tot 30 augustus is het fiets- en voetpad aan de oostzijde van de Amstelveenseweg afgesloten- Dat 
is tussen de op- en afrit A10 aan de noordzijde A10 en de Fred. Roeskestraat.

En: van 6 juli - 21 augustus oostelijke ingang metrostation niet bereikbaar
Aanleg hoofddrinkwaterleiding:dan is de oostelijke ingang van het metrostation niet bereikbaar.  
Reizigers komen en gaan via de westelijke toegang. De bushalte bij de toerit van de A10 
binnenring wordt tijdelijk verplaatst. Zie www.connexxion.nl/ voor meer informatie.
13 juli - 21 september  Amstelveenseweg - Fred Roeskestraat! ! 1 en 2
 Aanleg rechtsaf vak naar de Fred. Roeskestraat en een tweerichtingen fietspad (afsluiting 
oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg). Bekijk de uitzending (3,5 min. AT5)
http://www.at5.nl/gemist/tv/76/19401/Verkeer_zomerwerken_02

13 juli- 17 augustus Voortgang nieuwbouw De Fred, mogelijk geluidshinder
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In de week van 13 juli wordt begonnen met het aanbrengen van de funderingspalen. Er moeten 
ongeveer 500 palen de grond in worden geheid. De heiwerkzaamheden veroorzaken geluid- en 
trillingshinder. De aannemer probeert de hinder te beperken door de palen ‘in te pakken’ tijdens het 
heien en er worden op het terrein geluidwerende schermen geplaatst. Wij zijn ons ervan bewust 
dat dit werk uw rust kan verstoren. Voor vragen over de bouw kunt u contact opnemen met Huib 
Bakker Bouw, Mevr. M. Koopmans, telefoon 023 - 529 21 72 of E-mail info@huibbakker.nl.

15 juli t/m augustus werkzaamheden Atrium (rechtbank) bij Strawinskylaan! ! t/o  8
* de funderingswerkzaamheden aan de zijde van de Parnassusweg zijn de 2e helft van juli klaar. 
* de funderingswerkzaamheden aan de Strawinskylaan starten begin juni en zijn de 2e helft van 
augustus klaar. In juli wordt een bemalingssysteem aangebracht. 
Afspraak is dat er niet meer op de zaterdagen met geluidhinder wordt gewerkt. Dit betekent wel 
dat het laatste stuk van de damwanden veelal doordeweeks in de ochtend tussen 07.00 en 09.00 
uur en in de avond tussen 17.00 en 19.00 uur ingebracht worden. 
Vanaf woensdag 15 juli t/m woensdag 29 juli zullen tussen 21.00 uur en 06.00 uur een aantal 
meetpunten worden aangebracht op de hoofdtransportdrinkwaterleiding onder het fietspad langs 
de Parnassusweg en het Atrium. Het werk levert minimale overlast op voor de omgeving. Fietsers 
en voetgangers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid. Het boorwerk in de betonplaten 
wordt niet ’s nachts uitgevoerd om geluidshinder te voorkomen.

20 juli - december openbreken oostelijk deel Prinses Irenestraat
Sinds begin april is het westelijk deel van de Prinses Irenestraat opgebroken voor de aanleg van 
kabels en leidingen. Het werk verloopt voorspoedig waardoor vanaf maandag 20 juli al wordt 
begonnen met het openbreken van het oostelijke deel van de Prinses Irenestraat. Het werk duurt 
tot begin december 2015. (Zie ook laatste vermelding werk in uit voering)

27 juli - 14 augustus Fietstunnels station RAI! ! 12
Aanpassen verkeerssituatie fietstunnels nabij station RAI, onder de Europaboulevard. 
juli - augustus Voorbereidende werkzaamheden voor The Pavilion
Eind augustus begint de bouw van het kantoorpaviljoen en schakelhuis The Pavilion. Het terrein 
wordt de komende weken eerst bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat op deze locatie de 
parkeerplekken en bomen worden verwijderd.  

6 juli - 15 augustus Van der Boechorststraat- AJ Ernststraat! ! 4
Aanleg duikers met een afsluiting op de Van der Boechorststraat nabij A.J. Ernststraat.

augustus 2015 - juli 2016 Mahlerplein! ! 10
Start fietsparkeergarage Mahlerplein. 
1 - 17 augustus Parnassusweg! ! 8
Werkzaamheden Parnassusweg voor kabels en leidingen werk, doorgang blijft mogelijk. Meer info 
volgt voor start uitvoering.

25 mei - 5 september Buitenveldertsegracht! ! 5
Voorbereidingen aanleg Buitenveldertsegracht naast VU gebouw.
1 juni - eind 2015 Gustav Mahlerlaan! ! 6
Aanleg kabels en leidingen en een herinrichting van de weg met een afsluiting op de Gustav 
Mahlerlaan. 
8 juni - 4 augustus Fiets- voetpad smaller nabij station RAI! ! 13
Aanleg trafostation Europaboulevard bij station Rai met een versmalling fiets- en voetpad. Bij 
station Amsterdam RAI bouwt Prorail een extra perron, vergroten ze de stationshal en plaatsen ze 
geluidschermen.
8 juni - 21 augustus Amstelveenseweg! ! 2!
Aanleg hoofddrinkwaterleiding afsluiting oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg. Reizigers 
komen en gaan via de westelijke toegang.
19 juni - 5 augustus Mahlerlaan hoek Beethovenstraat! ! 11
Aanleg nieuwe telecomkabels onder de kruising Gustav Mahlerlaan met Beethovenstraat. 
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28 juni - 16 augustus Station Zuid! ! 3
Verbouwing in Station Zuid voor Noord/Zuidlijn. Metrolijn 51 buitengebruik en lijn 50 rijdt tot Station 
Zuid.
tot eind 2015 Pr. Irenestraat en Beatrixpark! ! ! 9 
 Prinses Irenestraat. Het werk in de Prinses Irenestraat wordt uitgevoerd in twee fasen. In de 
eerste fase (april - augustus 2015) wordt er gewerkt aan de westelijke helft van de Prinses 
Irenestraat (tussen de Minervalaan en de Parnassusweg). In de tweede fase (20 juli tot eind 2015) 
vinden de werkzaamheden plaats in het oostelijk deel van de Prinses Irenestraat (tussen de 
Minervalaan en de Beethovenstraat). De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag, tussen 7:00 en 
19:00 uur ook tijdens de bouwvak.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/07-juli/20-juli-start/

Aansluiting N/Zlijn bij station Zuid grote gevolgen voor metro's -van 28 juni t/m 15 augustus rijdt 
metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort- 
* Tussen Amstelveen Westwijk en Amstel station/Centraal Station reist u met Pendelbus 55 of met 
Tram 5 
- 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. Bij het Amstelstation kunt u 
overstappen op de metro richting CS. Of u stapt bij Station Zuid over op de trein naar 
Duivendrecht. Let op: in Buitenveldert stopt pendelbus 55 alleen bij De Boelelaan/VU en Station 
Zuid. 
-Tram 5 gebruikt u voor tussenliggende haltes en rijdt tussen Amstelveen Binnenhof en het 
Centraal Station en stopt in Amstelveen en Buitenveldert bij alle haltes van metro 51. 
Haltes: Waar vindt u de haltes van pendelbus 55 bij de Stations Zuid, RAI en Amstel?
•!       Station Zuid: op de Strawinskylaan (uitgang aan de kant van het WTC).
Station RAI: de halte van bus 62 voor het station. 
Amstelstation: de halte op het busstation, die het dichtst bij het stationsgebouw ligt.
Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.

 * Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en 
tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? 
Dan kunt u het beste gebruikmaken van de trein. Dat kan deze periode met uw GVB 
vervoerbewijs. Deze regeling geldt van 28 juni t/m 15 augustus. Meer info over deze route met de 
trein.

* Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht
Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel. De bushalte Overamstel 
ligt op het viaduct van de De Heusweg, naast het metrostation. Tussen Overamstel en 
Duivendrecht stopt de bus ook bij de halte Joan Muyskenweg (van nachtbus 355) en de halte 
Stationsweg (van bus 41). Bus 58 rijdt zeven dagen per week elke 15 minuten. lees verder.

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie
Geen nieuws

17 juli Jazz at the Southazz 17.00 uur , De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
http://www.denieuwepoort.org/nl//event/meesterpreek-geert-kazemier-vumc

17 - 19 juli Amstelpark "Foodtruck Festival TREK" 
Op vrijdag 17 juli  14:00 uur tot 01:00 uur, zaterdag 18 juli 12:00 uur tot 01:00 uur en op zondag 19 
juli 12:00 uur tot 23:00 uur. http://www.festival-trek.nl

9 augustus Reconstructie 5  en  23 augustus Debat 15.00 uur, Orangerie Summer 
Program Zone2Source, Amstelpark
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August: Reconstruction #5 : Van de paviljoens die tijdens de Floriade 1972 gebouwd werden mist 
er thans een. Het blijkt dat deze onder de grond begraven werd in de jaren tachtig om de veiligheid 
van het park te verbeteren. 
In de Orangerie is ‘Sensing Nature (1972-2022)’ te zien. Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens 
gaan in gesprek met gasten over hun onderzoek naar de geschiedenis en toekomst van de 
Floriade en de .. lees verder

Weekbericht  28

20 augustus 10.00 uur Rondleiding in het Amtrium Rai
Voor de achterban van BPZ en belangstellenden uit Zuidas e.o. is er een speciale rondleiding 
georganiseerd. Maak kennis met cityfarming en duurzame bouw. Het programma volgt later. 
Aanmelden kan tot 10 augustus via bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

 GVB en Metro houden het Coole op station Zuid
Zij delen daarom samen met GVB drie dagen achtereen flesjes koel water uit bij station Zuid 
(bekijk gelijk de planning) waar we de Noord/Zuidlijn deze zomervakantie aansluiten op het 
bestaande netwerk. We peilen even de stemming ter plekke.
http://wijnemenjemee.nl/nieuws/coole-actie-op-station-zuid

De Telegraaf kopte ”Zuidasdok op drijfzand”
In een artikel in de Telegraaf komt Reizigersvereniging Rover aan het woord over het OV knoopunt 
Zuid. De plannen zijn gebaseerd op foutieve prognoses, ‘drijfzand’ genoemd en de
verkeersveiligheid van bus, tram en voetgangers komt in de knel volgens de belangenorganisatie.
Lees verder en voor hun zienswijze http://amsterdam.rover.nl

Dienst Zuidas gaf de volgende reactie:”Ons eigen aanvankelijke referentie-ontwerp ging ook uit 
van een gecombineerd tram-/busstation. Dat bleek om meerdere redenen niet wenselijk:
·         Zo bleek het onvoldoende veilig te zijn.
o   Er is namelijk geen ruimte. De bussen komen in het geval van een combistation bewust niet 
voorbij de huidige Minerva passage en moeten er kort vóór keren in een lus. De tramsporen 
moeten dan door die buslus heenlopen. Dat is als onvoldoende veilig beoordeeld.
·         Zo bleek het onvoldoende compact.
o    Aan de zuidzijde zijn geen bufferplekken in te passen (waar extra bussen pauzeren of wachten 
op inzet:“bufferen”), zodat het bufferen op de eindhaltes zou moeten plaatsvinden, hetgeen veel 
meer halteplekken vergt. Aan de noordzijde zijn wel bufferplekken in de nabijheid in te passen, op  
plaatsen die er nu al zijn.
·         De afstand tram-bus wordt daar weinig korter door.
o   De tramhalte past niet binnen de buslus en zou dus aan de andere kant van de Minerva-
passage (aan de oostkant) komen. Dan wordt het combistation weer heel langgerekt en de 
loopwinst is verwaarloosbaar.
·         Het is van ondergeschikt belang om tram en bus te combineren, omdat
o   er relatief weinig mensen overstappen tussen tram en bus.
o   de zwaarste relaties (overstapverbindingen)  zijn met trein en metro.
o   De passage met poortjes vormt voor ov-reizigers geen barrière, want ze zijn in het bezit van 
een OV-chipkaart.
Gewijzigde prognoses
·         Prognoses hebben altijd een onzekerheidsmarge en wat dynamiek, gegeven 
conjunctuurverschillen en andere invloeden. De drukte geeft nú al aanleiding om het station aan te 
pakken, nuances in groeiprognoses doen daar niets aan af.
Verkeersveiligheid voetgangers.
·         Voor OV-reizigers zijn er verkeersluwe routes naar de VU vanaf de OV-terminal. De 
eventuele oversteken die zij tegenkomen worden beveiligd met zebra’s en vrijwel overal van 
verkeerslichten voorzien. 
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Democratische toetsing plannen
·         Alle plannen binnen het bereik van het project doorlopen de normale 
besluitvormingsprocedures, waardoor niet alleen de democratische controles zijn ingebouwd, maar 
belanghebbenden ook hun zienswijzen kunnen indienen.”

Noord-Zuidlijn in gesprek met Hans van Gelderen en projectmanager Zuidasdok Michel Crolla. 
lees verder http://wijnemenjemee.nl/nieuws/project-zuidasdok-aanpassingen-station-zuid-zijn-
noodzakelijk  foto verbrede Minervapassage

FD kopte:”Bedrijven vrezen verkeersinfart regio Amsterdam”
In het FD stond 1 juli een artikel van Prisco Battes over de zorg rond gelijktijdige uitvoering van 
grote projecten. “Bedrijven in Amsterdam en Noord-Holland benadrukken het belang van centrale 
regie bij de uitvoering van omvangrijke infrastructurele projecten.
Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam voeren tussen grofweg 2016 en 2030 een 
reeks van grote infrastructurele projecten uit. Het gaat met name om de Zuidasdok, de verbreding 
van de A9 door Amstelveen en het onderhoud van de Velsertunnel. Ook in het openbaar vervoer 
vinden veel werkzaamheden plaats door de verdubbeling van het spoor tussen de Schipholtunnel 
en Duivendrecht.” lees verder. https://fd.nl/economie-politiek/1109878/vvd-vreest-verkeersinfarct-
regio-amsterdam

Heliplatform VUmc niet illegaal
In mei had Bruggeman van de SP had mede n.a.v. klachten van omwonenden over geluidsoverlast 
van het heliplatform, vragen gesteld. In het pdf vindt u de uitvoerige beantwoording. Het komt erop 
neer dat de minister van M&I verantwoordelijk is voor handhaven en een eerder verleende 
ontheffing nog steeds van kracht is.  De PS Noord-Holland bereidt een verordening voor 
helihavens voor in overleg met andere steden en het ministerie. http://www.mijnbabs.eu/
babsnoordhollandweb/default.aspx?Module=SV

Gratis Wifi in Betarixpark en Amstelpark
Deze zomer krijgen bezoekers van de parken de mogelijkheid om daar kosteloos gebruik van te 
maken na eenmalige acceptatie van de voorwaarden. lees verder https://www.amsterdam.nl/
stadsdeelzuidnieuws/nieuws-buitenveldert/2015/wifi-amstelpark/

Bekijk het in Zomers Zuidas e.o.
Kunstroute Buitenveldert (en Zuidas)
Dat Buitenveldert en Zuidas geen gescheiden wijken zijn maar wijken met een verschillend 
karakter ervaart u op deze route. Een enkel kunstwerk is weliswaar verplaatst maar de route voert 
u door een gebied dat volop in ontwikkeling is. Samen met de Art Zuid route en Art route Get Lost 
is beeldende kunst in de openbare ruimte een verbindend element. download hier de folder, op 
pag 10-11 vindt u de route. http://issuu.com/kreniers/docs/kunstroute_buitenveldert
Tot 22 september ArtZuid 2015 in Zuidas o.a. op het Gershwinplein, Zuidplein en Gustav 
Mahlerplein. www.artzuid.nl

Tot 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan
Bekijk de locaties op de plattegrond map_get_lost en kijk hier voor rondleidingen en meer. http://
www.getlost-artroute.com/

Kunstroutes in de VU
In de openbare ruimte binnen de VU zijn ook kunstroutes te volgen en er zijn geregeld 
tentoonstellingen in het Expositorium.
http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/exposorium-vrije-universiteit/kunstroute-campus/
kunstroute-01-02.asp

http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/exposorium-vrije-universiteit/kunst-in-representatieve-
openbare-ruimten/index.asp
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T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein
t/m 1 november 2015 is in de tunnel onder het WTC Amsterdam in Zuidas te zien hoe de wondere 
ondergrondse wereld eruit ziet.

Hennep in Helmen, installatie op station RAI
Het treinverkeer heeft altijd een belangrijke rol in de oorlog gespeeld, zegt kunstenaar Per van de 
Luijtgaarden. Met de installatie laten we een ander beeld aan de voorbijganger en bezoeker 
zien. Van de Luijtgaarden gedenkt alle oorlogsdoden in de presentatie MAKE LOVE NOT WAR. Hij 
hergebruikt bij elkaar verzamelde legerhelmen als vreedzame bakens van groei en bloei. Honderd 
staalhelmen groepeert de kunstenaar, ondersteboven, op de grond, in een vorm die het leven eert 
en symboliseert. In elke helm bevindt zich aarde. Hierin zijn hennepplantjes gepoot, die tijdens de 
duur van de tentoonstelling langzaam zullen ontkiemen, onder honderd helmen, die als lampen 
met licht en warmte de plantjes zullen doen groeien en bloeien. De hennepplantjes als symbool 
van de jaren zestig zijn tevens een symbool van vrede.
Artikel in Het Parool, NS wordt onrustig van wiet op station Rai. lees verder http://www.parool.nl/
parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/4089182/2015/06/27/De-NS-wordt-onrustig-van-
wietplanten-op-station-RAI.dhtml
Nieuws uit het DB Regioraad 16 juni 2015 en het DB 25 juni
Motie Van den Bergh
De regioraad heeft een motie aangenomen van Harry van den Bergh, (PvdA Amstelveen), Bart
Vink, (D66 Amsterdam), Tiers Bakker (SP Amsterdam) en Aart Molenaar (DZ Zaanstad).
In de motie wprdt gewezen op het gebrek aan een heldere democratie besluitvorming o.a. over de 
lijnennetvisie in de Stadsregio. Het DB wordt opgeroepen voor vooruitlopend op haar advies , 
duidelijkheid te verstrekken over de keuzes die zij maakt en ruimte te geven aan de raad om 
keuzes te agenderen. lees het verslag van 16 juni. http://www.stadsregioamsterdam.nl/bestuurlijke/
nieuws-regioraad/@5978/nieuws-regioraad-16-2/
Beter Benutten Zuidas Amsterdam 
Het dagelijks bestuur promoveert het project ‘Beter Benutten vervolg Zuidas Amsterdam’ naar de 
realisatiefase en reserveert een bedrag van € 1.624.500,- voor verdere vervolgfasen. De kosten 
voor het totale project zijn € 3.249.000,- waarvan de andere helft van de bijdrage ten laste komt 
van het bedrijfsleven. 
http://www.stadsregioamsterdam.nl/systeem/zoeken/@5984/nieuws-db-25-juni/

Openbaar vervoer tijdens de bouw: wat gaat er veranderen?
De vernieuwing van de Amstelveenlijn heeft tijdens de bouw, tussen 2018 en 2020, gevolgen voor 
het openbaar vervoer tussen Westwijk en Station Zuid. 
Op hoofdlijnen is nu bekend wat er tijdelijk verandert. Zo blijft lijn 5 bijvoorbeeld rijden, maar moet 
lijn 51 deels of in zijn geheel buiten gebruik worden gesteld. 
in het derde kwartaal van 2015. Dan vinden over deze plannen ook weer inloopavonden plaats.
Vervolgens…
■ wordt eind 2015 een definitief besluit genomen over de vernieuwingvan de Amstelveenlijn
■ vindt in 2016 en 2017 de voorbereiding plaats van de aanbesteding en uitvoering
■ starten in 2018 de bouwwerkzaamheden
■ gaat in het eerste kwartaal van 2019 de Amstelveenboog (de tunnel tussen station Amsterdam 
Zuid en de Buitenveldertselaan) buiten gebruik
■ komen vanaf begin 2020 de nieuwe trams aan in Amsterdam
■ en gaat eind 2020 de vernieuwde Amstelveenlijn in gebruik.
lees verder in de Nieuwsbrief

Nieuws uit B&W week 27
In het Coalitieakkoord “Amsterdam is van iedereen” is afgesproken dat Amsterdam door het sterk 
vergroenen van de openbare ruimte de stad aantrekkelijker maakt om erin te wonen, te werken en 
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te verblijven. De prioriteit wordt daarbij de komende jaren gelegd op vier thema’s: stadsparken, 
klimaat en biodiversiteit, groen in de buurt en verbindingen en toegankelijkheid. Binnen deze 
thema’s ligt de focus onder meer op het geschikt maken van een aantal stadsparken voor 
intensiever gebruik, balans in het gebruik van stadsparken en het inventariseren van 
mogelijkheden voor nieuwe stadsparken, het toevoegen van 50.000 m2 groen dak, meer plekken 
geschikt maken voor de opvang van regenwater door vergroening, voorzieningen in het groen 
gericht op sporten en bewegen, een uitdagende groene omgeving voor kinderen en meer en beter 
groen in de buurt. De Agenda Groen vormt het kader voor besteding van de 20 miljoen euro aan 
Groengelden die het College vrijmaakt. Behandeling in de commissie Infrastructuur en Milieu op 
26 augustus en de gemeenteraad op 9 september 2015. 

 AAN DE WEG - SPOOR & STATIONS - NIEUWBOUW

week 28 vooralsnog geen nieuwe werkzaamheden
  

De meest actuele vindt u bovenaan. Op het kaartje staat de nummering van links naar rechts.

6 juli -10 juli Atrium Parnassusweg geluidsoverlast verwacht
De aannemer laat omwonende per brief weten dat in tegenstelling tot wat eerder werd gemeld nu 
gebleken is dat sommige damwanden toch niet genoeg op diepte zijn gebracht. Reden: door 
onvoorziene “zettingen” in de bodem, die door onze bodemspecialisten vooraf niet te detecteren 
waren. Natrillen van drie damwanden gaat n genoemde periode gebeuren.

6 juli - 15 augustus Van der Boechorststraat- AJ Ernststraat! ! 4
Aanleg duikers met een afsluiting op de Van der Boechorststraat nabij A.J. Ernststraat.

juli t/m augustus werkzaamheden Atrium (rechtbank) bij Strawinskylaan! ! t/o  8
* de funderingswerkzaamheden aan de zijde van de Parnassusweg zijn de 2e helft van juli klaar. 
* de funderingswerkzaamheden aan de Strawinskylaan starten begin juni en zijn de 2e helft van 
augustus klaar. In juli wordt een bemalingssysteem aangebracht. 
Afspraak is dat er niet meer op de zaterdagen met geluidhinder wordt gewerkt. Dit betekent wel 
dat het laatste stuk van de damwanden veelal doordeweeks in de ochtend tussen 07.00 en 09.00 
uur en in de avond tussen 17.00 en 19.00 uur ingebracht worden. 

27 juli - 14 augustus Fietstunnels station RAI! ! 12
Aanpassen verkeerssituatie fietstunnels nabij station RAI, onder de Europaboulevard. 

augustus 2015 - juli 2016 Mahlerplein! ! 10
Start fietsparkeergarage Mahlerplein. 
1 - 17 augustus Parnassusweg! ! 8
Werkzaamheden Parnassusweg voor kabels en leidingen werk, doorgang blijft mogelijk. Meer info 
volgt voor start uitvoering.

25 mei - 5 september Buitenveldertsegracht! ! 5
Voorbereidingen aanleg Buitenveldertsegracht naast VU gebouw.
1 juni - eind 2015 Gustav Mahlerlaan! ! 6
Aanleg kabels en leidingen en een herinrichting van de weg met een afsluiting op de Gustav 
Mahlerlaan. 
8 juni - 4 augustus Fiets- voetpad smaller nabij station RAI! ! 13
Aanleg trafostation Europaboulevard bij station Rai met een versmalling fiets- en voetpad. Bij 
station Amsterdam RAI bouwt Prorail een extra perron, vergroten ze de stationshal en plaatsen ze 
geluidschermen.
8 juni - 21 augustus Amstelveenseweg! ! 2!
Aanleg hoofddrinkwaterleiding afsluiting oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg.
19 juni - 5 augustus Mahlerlaan hoek Beethovenstraat! ! 11
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Aanleg nieuwe telecomkabels onder de kruising Gustav Mahlerlaan met Beethovenstraat. 

28 juni - 16 augustus Station Zuid! ! 3
Verbouwing in Station Zuid voor Noord/Zuidlijn. Metrolijn 51 buitengebruik en lijn 50 rijdt tot Station 
Zuid.
geen  werkzaamheden meer!! 7
13 juli - 21 september Fred Roeskestraat! ! 1
 Aanleg rechtsaf vak naar de Fred. Roeskestraat en een tweerichtingen fietspad (afsluiting 
oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg).  zie kaartje nr 2
tot eind 2015 Pr. Irenestraat en Beatrixpark! ! ! 9 

 Prinses Irenestraat. Het werk in de Prinses Irenestraat wordt uitgevoerd in twee fasen. In de 
eerste fase (april - augustus 2015) wordt er gewerkt aan de westelijke helft van de Prinses 
Irenestraat (tussen de Minervalaan en de Parnassusweg). In de tweede fase (augustus tot eind 
2015) vinden de werkzaamheden plaats in het oostelijk deel van de Prinses Irenestraat (tussen de 
Minervalaan en de Beethovenstraat). De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag, tussen 7:00 en 
19:00 uur ook tijdens de bouwvak.

Aansluiting N/Zlijn bij station Zuid grote gevolgen voor metro's -van 28 juni t/m 15 augustus rijdt 
metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort-

 Tussen Amstelveen Westwijk en Amstel station/Centraal Station reist u met Pendelbus 55 of met 
Tram 5 
- 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. Bij het Amstelstation kunt u 
overstappen op de metro richting CS. Of u stapt bij Station Zuid over op de trein naar 
Duivendrecht. Let op: in Buitenveldert stopt pendelbus 55 alleen bij De Boelelaan/VU en Station 
Zuid. 
-Tram 5 gebruikt u voor tussenliggende haltes en rijdt tussen Amstelveen Binnenhof en het 
Centraal Station en stopt in Amstelveen en Buitenveldert bij alle haltes van metro 51. 
Haltes: Waar vindt u de haltes van pendelbus 55 bij de Stations Zuid, RAI en Amstel?
•!       Station Zuid: op de Strawinskylaan (uitgang aan de kant van het WTC).
Station RAI: de halte van bus 62 voor het station. 
Amstelstation: de halte op het busstation, die het dichtst bij het stationsgebouw ligt.
Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.

 * Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en 
tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? 
Dan kunt u het beste gebruikmaken van de trein. Dat kan deze periode met uw GVB 
vervoerbewijs. Deze regeling geldt van 28 juni t/m 15 augustus. Meer info over deze route met de 
trein.

* Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht
Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel. De bushalte Overamstel 
ligt op het viaduct van de De Heusweg, naast het metrostation. Tussen Overamstel en 
Duivendrecht stopt de bus ook bij de halte Joan Muyskenweg (van nachtbus 355) en de halte 
Stationsweg (van bus 41). Bus 58 rijdt zeven dagen per week elke 15 minuten. lees verder.

Waarom? De sporen van de Noord/Zuidlijn worden aangesloten op de sporen van het bestaande 
metronet. Daarnaast worden op het station Zuid de trappen verbreed, wordt de perronoverkapping 
verlengd en de lift verplaatst en er komt een extra toegang tot het perron. De voorbereidende 
werkzaamheden zijn al begonnen. Om ruimte te maken voor de verbouwing verhuist AKO naar het 
Gustav Mahlerplein, in een ruimte naast Rituals. Burger King komt vooralsnog niet meer terug in 
de stations passage. Lees verder. 
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Hinder en overlast door bouw?
Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u 
klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over 
vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of tel. 023-5678899.

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie

Bekendmaking gemeente Amsterdam
Besluit in te stemmen met het kredietbesluit Zuidasdok en uiten van wensen en bedenkingen 
inzake de weging van de criteria voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), ten 
behoeve van het starten van de dialoogfase van de aanbesteding (2015, 116/385)
lees het besluit
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-59557.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen
%2FpHjR+%28Officiële+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29

Vastgesteld bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas
Het projectgebied Kop Zuidas wordt globaal begrensd door de Europaboulevard aan de westkant, 
de President Kennedylaan aan de noordkant, de Graafschapstraat en Jacob Soetendorpstraat aan 
de oostkant en de Kleine Wetering en ringweg A10 aan de zuidkant. De voorgenomen herziening 
biedt de mogelijkheid om langs geplande woonblokken privé buitenruimte te kunnen realiseren. 
Overige bepalingen van het vigerend bestemmingsplan Kop Zuidas blijven onverminderd van 
toepassing. Het bestemmingsplan vanaf 2 juli 2015 zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket 
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.K1408BPGST-
VG01.
Bezwaar maken doet u binnen zes weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-18318.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen
%2FjVUw+%28Officiële+bekendmakingen+-+RSS+feed+-
+nieuwe+publicaties+van+zoekresultaat%29

Besluit ontwerpbestemmingsplan 
Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 is vrijgegeven 
voor terinzagelegging.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-18280.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen
%2FjVUw+%28Officiële+bekendmakingen+-+RSS+feed+-
+nieuwe+publicaties+van+zoekresultaat%29

Veerlende omgevingsvergunning 
* Barbara Strozzilaan 251 – 1083 HN, veranderingsvergunning t.b.v. het inrichten van een 
datacenter in de Mediatoren, verzonden op 24-06-2015 OLO 1355989 Zaaknummer Z 1610
De vergunningl ligt met ingang van 02-07-2015 gedurende zes weken ter inzage bij:
* Stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam (Stopera)
Beroepsclausule
Belanghebbenden kunnen 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.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@912666/besluit-5/

11 juli, Het Amsterdamse Bos, dance event A Day at the Park 
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http://www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/uit/festivals/overzicht-muziekfestivals/a-day-at-the-
park 

17 juli Jazz at the Southazz 17.00 uur , De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
http://www.denieuwepoort.org/nl//event/meesterpreek-geert-kazemier-vumc

23 augustus Debat 15.00 uur, Orangerie Summer Program Zone2Source, Amstelpark
In de Orangerie is ‘Sensing Nature (1972-2022)’ te zien. Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens 
gaan in gesprek met gasten over hun onderzoek naar de geschiedenis en toekomst van de 
Floriade en de .. lees verder http://zone2source.net/nl/sensing-nature-1972-2022-presentatie-en-
discussie/

Weekbericht  26/27

Resultaten Thema-avond Visie Zuidas in het vizier
Bekijk de ppp met vragen en antwoorden vindt u in het verslag. lees verder http://
bewonersplatformzuidas.nl/?p=9896

Nieuw bestuurlijkstelsel: gevolgen websites en openingstijden stadsdeelkantoor
Dinsdag 2 juni 2015 opende het Stadsloket Zuid op de President Kennedylaan 923 haar deuren. U 
kunt hier terecht voor producten en diensten van de gemeente Amsterdam. U bent welkom van 
maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Er is geen avondopenstelling meer.https://
www.amsterdam.nl/stadsdeelzuidnieuws/2015/05/stadsloket-zuid-open/
Digitale informatie van de stadsdelen vindt u tegenwoordig op www.amsterdam.nl.
Van buurtnieuws tot info over de bestuurscommissie in Zuid. lees verder https://
www.amsterdam.nl/buitenveldert-en/ en hier alle onderwerpen.
Gebiedsmanager Buitenveldert/Zuidas is de heer van Lem en Wijkmanager Zuidas is Peter Smit, 
telefoon: 020 252 4244, mobiel: 06 5149 3573 e-mail: p.smit@zuid.amsterdam.nl

Burgertop levert online suggesties op
De meest populaire thema’s van de dag waren: burgerparticipatie, zelfbestuur; 
bewonersinitiatieven, sociaal doe-het-zelven; de rol van bestuurscommissies en bestuurlijke 
vernieuwing en de balans tussen het toerisme, wonen en werken in het centrum. lees verder http://
burgertop-amsterdam.nl/resultaten/  http://burgertop-amsterdam.nl/2015/06/13/persbericht-
burgers-lossen-stadsproblemen-op-ideeen-burgertop-online/

VUmc biedt bezoeker digitale interne routeplanner 
Van CCA oncologie naar afdeling bloedafname? Op de plattegrond of in beeld te zien  op http://
www.vumcplattegrond.nl/photo.html#map/d214_d13/panorama
http://www.vumcplattegrond.nl/photo.html#map/d214_d13
“Om bezoek aan de polikliniek gemakkelijker te laten verlopen, zijn interactieve digitale 
plattegronden beschikbaar van alle specialismen. Ook via tablet en mobiele telefoon is de 
routeplanner prima te gebruiken”, aldus het VUmc.
 Startsein bouw van De Fred 
Vastgoedmarkt meldde op haar website de start van de bouw door Provast. “Het project aan de 
Fred. Roeskestraat aan de rand van de Zuidas omvat 177 appartementen, verdeeld over drie 
gebouwen. Amvest neemt 110 appartementen op in zijn Residential Core Fund. De verhuur - in de 
vrije sector - begint in de loop van 2016. De andere 67 appartementen gaan in september in de 
verkoop.” 
In juli worden funderingspalen ingebracht en dat kan voor geluidoverlast zorgen. Omwonenden zijn 
via een brief geïnformeerd.
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2015/06/18/provast-begint-met-bouw-177-appartementen-op-
zuidas

Nieuws uit B&W week 26
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Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stemt in met de vrijgave voor terinzagelegging van 
het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Ver Prinses Irenestraat 31-33 https://www.amsterdam.nl/
actueel/bekendmakingen/vergunningen/@904346/kennisgeving/  Dit voorstel wordt ter 
kennisname verstuurd aan de commissie Ruimtelijke Ordening van 3 september 2015. 
Verkeer en Vervoer: Het college van B en W stemt in met het wijzigen van de parkeerhandhaving 
in de Prinses Irenebuurt. In de periode juni 2015 tot en met februari 2016 worden door stadsdeel 
Zuid buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) ingezet, in plaats van fiscale handhavers van 
Cition. In de Prinses Irenebuurt loopt een experiment met belanghebbendeparkeren (alleen 
parkeren door vergunninghouders). Het doel van dit experiment is de parkeeroverlast van 
bezoekers aan de Zuidas te beperken. De gemeente vernietigt de opgelegde naheffingsaanslagen 
en betaalt deze actief terug. Het college neemt in september een voorlopig besluit over het 
definitief parkeerregime in de Prinses Irenebuurt. Dit voorlopig besluit wordt vrijgegeven voor 
inspraak en maatschappelijke consultatie. Na het definitieve besluit gaat het nieuwe regime per 1 
maart 2016 in. Bewoners uit de Prinses Irenebuurt zijn schriftelijk geïnformeerd. 

Krant Amsterdam editie Zuid.http://issuu.com/movement1537/docs/6._zuid_-_25_juni_2015?
e=1650039/13629542
Nieuwsbrief juni Zuidas
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbriefzuidas/2015/nieuwsbrief-zuidas-1/?
utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20150623&utm_content=link_ID0A1BCI0ECCI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Z
uidas%20-%20Juni%202015

1 en 2 juli vergadering gemeenteraad, 13:00 en 19.30 uur tevens donderdag 2 juli om 13.00 en 
19.30 uur, locatie: Raadzaal
O.a . vaststelling gebiedsagenda Buitenveldert/Zuidas 
381D.15.Bijlage 04 Gebiedsagenda2016-2019_Buitenveldert_Zuidas 648.8Kb
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3261

 AAN DE WEG - SPOOR & STATIONS - NIEUWBOUW
  

nummering hieronder is chronologisch. Op het kaartje is dat van links naar rechts

25 mei - 5 september Buitenveldertsegracht! ! 5
Voorbereidingen aanleg Buitenveldertsegracht naast VU gebouw.

1 juni - eind 2015 Gustav Mahlerlaan! ! 6
Aanleg kabels en leidingen en een herinrichting van de weg met een afsluiting op de Gustav 
Mahlerlaan. 

8 juni - 4 augustus Fiets- voetpad smaller nabij station RAI! ! 13
Aanleg trafostation Europaboulevard bij station Rai met een versmalling fiets- en voetpad. Bij 
station Amsterdam RAI bouwt Prorail een extra perron, vergroten ze de stationshal en plaatsen ze 
geluidschermen.

8 juni - 21 augustus Amstelveenseweg! ! 2!
Aanleg hoofddrinkwaterleiding afsluiting oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg.

19 juni - 5 augustus Mahlerlaan hoek Beethovenstraat! ! 11
Aanleg nieuwe telecomkabels onder de kruising Gustav Mahlerlaan met Beethovenstraat. 

28 juni - 16 augustus Station Zuid! ! 3
Verbouwing in Station Zuid voor Noord/Zuidlijn. Metrolijn 51 buitengebruik en lijn 50 rijdt tot Station 
Zuid.
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6 juli - 15 augustus Van der Boechorststraat- AJ Ernststraat! ! 4
Aanleg duikers met een afsluiting op de Van der Boechorststraat nabij A.J. Ernststraat.

geen  werkzaamheden meer!! 7

13 juli - 21 september Fred Roeskestraat! ! 1
 Aanleg rechtsaf vak naar de Fred. Roeskestraat en een tweerichtingen fietspad (afsluiting 
oostelijke fiets- en voetpad Amstelveenseweg).  zie kaartje nr 2

27 juli - 14 augustus Fietstunnels station RAI! ! 12
Aanpassen verkeerssituatie fietstunnels nabij station RAI, onder de Europaboulevard. 

augustus 2015 - juli 2016 Mahlerplein! ! 10
Start fietsparkeergarage Mahlerplein. 

1 - 17 augustus Parnassusweg! ! 8
Werkzaamheden Parnassusweg voor kabels en leidingen werk, doorgang blijft mogelijk. Meer info 
volgt voor start uitvoering.

tot eind 2015 Pr. Irenestraat en Beatrixpark! ! ! 9 
 
 Prinses Irenestraat. Het werk in de Prinses Irenestraat wordt uitgevoerd in twee fasen. In de 
eerste fase (april - augustus 2015) wordt er gewerkt aan de westelijke helft van de Prinses 
Irenestraat (tussen de Minervalaan en de Parnassusweg). In de tweede fase (augustus tot eind 
2015) vinden de werkzaamheden plaats in het oostelijk deel van de Prinses Irenestraat (tussen de 
Minervalaan en de Beethovenstraat). De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag, tussen 7:00 en 
19:00 uur ook tijdens de bouwvak.

Aansluiting N/Zlijn bij station Zuid grote gevolgen voor metro's -van 28 juni t/m 15 augustus rijdt 
metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort-

 Tussen Amstelveen Westwijk en Amstel station/Centraal Station reist u met Pendelbus 55 of met 
Tram 5 
- 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. Bij het Amstelstation kunt u 
overstappen op de metro richting CS. Of u stapt bij Station Zuid over op de trein naar 
Duivendrecht. Let op: in Buitenveldert stopt pendelbus 55 alleen bij De Boelelaan/VU en Station 
Zuid. 
-Tram 5 gebruikt u voor tussenliggende haltes en rijdt tussen Amstelveen Binnenhof en het 
Centraal Station en stopt in Amstelveen en Buitenveldert bij alle haltes van metro 51. 
Haltes: Waar vindt u de haltes van pendelbus 55 bij de Stations Zuid, RAI en Amstel?
•!       Station Zuid: op de Strawinskylaan (uitgang aan de kant van het WTC).
Station RAI: de halte van bus 62 voor het station. 
Amstelstation: de halte op het busstation, die het dichtst bij het stationsgebouw ligt.
Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.

 * Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en 
tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? 
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Dan kunt u het beste gebruikmaken van de trein. Dat kan deze periode met uw GVB 
vervoerbewijs. Deze regeling geldt van 28 juni t/m 15 augustus. Meer info over deze route met de 
trein.

* Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht
Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel. De bushalte Overamstel 
ligt op het viaduct van de De Heusweg, naast het metrostation. Tussen Overamstel en 
Duivendrecht stopt de bus ook bij de halte Joan Muyskenweg (van nachtbus 355) en de halte 
Stationsweg (van bus 41). Bus 58 rijdt zeven dagen per week elke 15 minuten. lees verder.

Waarom? De sporen van de Noord/Zuidlijn worden aangesloten op de sporen van het bestaande 
metronet. Daarnaast worden op het station Zuid de trappen verbreed, wordt de perronoverkapping 
verlengd en de lift verplaatst en er komt een extra toegang tot het perron. De voorbereidende 
werkzaamheden zijn al begonnen. Om ruimte te maken voor de verbouwing verhuist AKO naar het 
Gustav Mahlerplein, in een ruimte naast Rituals. Burger King komt vooralsnog niet meer terug in 
de stations passage. Lees verder. 

Begin juni 2015 sporen bij Riekerpolder door Prorail gescheiden
Begin juni is een ploeg van ruim 570 werkers bij OVSAAL gestart aan een marathonoperatie. In 
totaal 9 volle dagen en nachten zetten zij hun tanden in het scheiden van de historisch vergroeide 
West- en Zuidtak van het spoor bij Amsterdam. En: het is gelukt. Bekijk het filmpje 2de journaal 
Riekerpolder.
http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-amsterdam-zuid-duivendrecht/nieuws/historisch-vergroeid-
spoor-onder-het-mes
Deze werkzaamheden gebeurden in het kader van het project OV SAAL (Schiphol – Amsterdam – 
Almere – Lelystad) wordt het baangedeelte tussen de aansluiting Riekerpolder en de splitsing bij 
de Utrechtboog viersporig gemaakt. Station Amsterdam RAI wordt van een tweede perron met 
twee sporen voorzien. Er wordt een tweede beweegbare spoorbrug gebouwd over de Schinkel en 
een tweede vaste brug over de Amstel. Ook de viaducten over de Museumtramlijn, 
Amstelveenseweg, Parnassusweg, Beethovenstraat, A2, Holterbergweg en Van der Madeweg 
worden verdubbeld. De werkzaamheden zijn in 2016 klaar.

22-eind juni uitrillen damwanden bij bouwproject Square
De aannemer die het woningbouwproject Square realiseert, gaat vanaf maandag 22 juni beginnen 
met het uittrillen van de damwanden. Deze werkzaamheden veroorzaken naar verwachting lawaai- 
en trillingshinder. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/06-juni/verwijderen-damwand/

juli en augustus werkzaamheden Atrium (rechtbank) bij Strawinskylaan
* de funderingswerkzaamheden aan de zijde van de Parnassusweg zijn de 2e helft van juli klaar. 
* de funderingswerkzaamheden aan de Strawinskylaan starten begin juni en zijn de 2e helft van 
augustus klaar. In juli wordt een bemalingssysteem aangebracht. 
Afspraak is dat er niet meer op de zaterdagen met geluidhinder wordt gewerkt. Dit betekent wel 
dat het laatste stuk van de damwanden veelal doordeweeks in de ochtend tussen 07.00 en 09.00 
uur en in de avond tussen 17.00 en 19.00 uur ingebracht worden. Tijdelijke rechtbank! Grenzen 
vervagen tussen architect en aannemer
Steden in transitie, een initiatief van Pakhuis De Zwijger, besteedt aandacht aan dit fenomeen dat 
zich ook op Zuidas voordoet. “Binnenkort start de bouw van de tijdelijke rechtbank aan de 
Parnassusweg. Een nieuwe rechtbank is nodig omdat de huidige huisvesting functioneel en 
technisch verouderd is.” Na de renovatie zal The New Atrium voldoen aan het duurzaamheidslabel 
“BREEAM Very-good in use.” lees verder https://stedenintransitie.nl/stadbericht/grenzen-vervagen-
tussen-architect-en-aannemer
http://www.duprie.nl/html/index.php?page_id=289

Hinder en overlast door bouw?
Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u 
klachten over hinder mailen naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via een 
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klachtenformulier. De klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunnen worden gericht 
aan service@odnzkg.nl of tel. 023-5678899.

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie

Aanvraag omgevingsvergunning
* Scheldeplein t/o nr. 3 – 1078GR, het verplaatsen van een haringstal, voor een periode van 10 
jaar. Datum ontvangst: 15-06-2015. Dossiernummer: OLO 1846201 – Z 46288.
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@911689/aanvraag-f/
* Boelesloot/Buitenveldertselaan - 1081AB: het aanleggen van een kadeconstructie. Datum 
ontvangst: 12-06-2015. Dossiernummer: OLO 1843879 – Z 44718.
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@911678/aanvraag-7/
* Fred. Roeskestraat 94 – 1076ED: het verlengen van de instandhoudingstermijn van een tijdelijke 
school i.v.m. van gewijzigde wetgeving m.b.t. de duur van een tijdelijke vergunning. Datum 
ontvangst: 23-06-2015. Dossiernummer: OLO 1859499 – Z 48290. https://www.amsterdam.nl/
actueel/bekendmakingen/vergunningen/@911683/aanvraag-9/

Omgevingsvergunning beslistermijn met zes weken verlengd
* Beethovenplein 36 – 1077WM: het plaatsen van een reclame-uiting aan de gevel van het 
gebouw van Akzo Nobel. Datum beschikking: 17-06-2015. Dossiernummer: OLO 1710521 – Z 
24342
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@911864/verlenging/

Besluit omgevingsvergunning
* Gustav Mahlerlaan 10 - 1082PP: het oprichten van een ABN AMRO Paviljoen. Datum 
beschikking: 24-06-2015. Dossiernummer: OLO 1745537 – Z 21930.
Bezwaar indienen kan maar moet binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze 
beschikking. U richt uw bezwaar aan het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, 
Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@911833/besluit-2/

Aanvraag evenementenvergunning
* Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP: voor het houden van het evenement "Kartevent voor Stichting 
Emma" op 9 oktober 2015 en 10 oktober 2015 van 16:00 uur tot en met 21:00 uur en van 11:00 
uur tot en met 17:00 uur. Dossiernummer 2015-12036.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken via 14020. Zienswijze stuurt u aan: Het AB van de bestuurscommissie van 
stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BAAmsterdam. https://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@911528/aanvraag-gustav/

3  en 17 juli Jazz at the Southazz 17.00uur , De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
http://www.denieuwepoort.org/nl//event/meesterpreek-geert-kazemier-vumc

Green Bussiness Club in het Concertgebouw
Iedereen genoot van het uitstapje naar het lunchconcert bij Het Concertgebouw dat GBC Zuidas 
jaarlijks organiseert. Na het concert werd er druk nagepraat onder het genot van een gezamenlijke 
lunch, waar “hakken en pakken” van Zuidas, ouderen en klanten van de Voedselbank Zuid zij aan 
zij zaten. lees verder
http://www.greenbusinessclub.nl/nl/news/uitje-naar-het-concertgebouw-met-voedselbank-en-
ouderen-uit-zuid

5 juli 14.00 uur Kruidenwandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark
https://www.ivn.nl/afdeling/amsterdam/activiteiten/kruidenwandeling-de-artsenijhof-van-het-
beatrixpark-1
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In de Artsenijhof staan maar liefst 250 soorten medicinale planten en in deze maanden zijn ze op 
hun best. Vertrekpunt Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg.
Informatie Henk Wolters, 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl.

t/m 5 juli 2015 in de Thomaskerk een kleine expositie van schilderijen van Suus Scheller en foto’s 
van Teo Krijgsman. In het getoonde werk staat ‘de boom’ centraal – een bijbels symbool bij uitstek. 
De tentoonstelling is te bezichtigen voor en na de dienst op zondag, en op woensdag 24 juni van 
15.00-16.30 uur. http://www.thomasopen.nl/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=128&key=1f3c16b668e61b50f360f779b6
4cc842&subid=518-fc3f7fb12168983eda24133c77fc10c7&tmpl=component

11 juli, Het Amsterdamse Bos, dance event A Day at the Park 
http://www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/uit/festivals/overzicht-muziekfestivals/a-day-at-the-
park

Tot 22 september ArtZuid 2015 in Zuidas o.a. op het Gershwinplein, Zuidplein en Gustav 
Mahlerplein. www.artzuid.nl

Tot 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan
Met randprogramma waarbij telkens de nadruk ligt op ontmoeting tussen werknemers van de 
Zuidas, kunstenaars, studenten en buurtbewoners. Op 27 september Finisage. Bekijk de locaties 
op de plattegrond map_get_lost en kijk hier voor rondleidingen en meer. http://www.getlost-
artroute.com/
4 juli debat 15.00 uur, Orangerie Summer Program Zone2Source, Amstelpark
In de Orangerie is ‘Sensing Nature (1972-2022)’ te zien. Hier onderzoeken Krijn Christiaansen en 
Cathelijne Montens de geschiedenis van het Amstelpark dat in 1972 aangelegd werd voor de 
Floriade. In het park zijn acht ruimtelijke ingrepen te zien.Debat op 4 Juli 15 – 17 uur in de 
Orangerie. Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens gaan in gesprek met gasten over hun 
onderzoek naar de geschiedenis en toekomst van de Floriade en de …Read more. lees en kijk 
verder http://zone2source.net/nl/category/tentoonstellingen-nu/nu-nl/
 Zuidas Run en goede doelen
Goede doelen gesteund door het loopevenement zijn o.a. Stichting Metakids en IMC 
Weekendschool. Er werd in totaal 13.427 euro opgehaald. lees verder over de goede doelen  
http://www.advocatie.nl/beeld-advocaten-zweten-voor-het-goede-doel-op-de-zuidas-runWeten 
hoeveel er is ingezameld en welke beroepsgroepen het best vertegenwoordigd zijn? lees 
verderhttp://www.zuidasrun.nl/battle-professions/

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein
t/m 1 november 2015 is in de tunnel onder het WTC Amsterdam in Zuidas te zien hoe de wondere 
ondergrondse wereld eruit ziet.

Weekbericht  26
18 juni 2015 Thema-avond BPZ -Visie Zuidas 2015 in het Vizier-
Deze avond stond in het teken van de nieuw concept visie Zuidas 2015, Met aanwezigen werd 
gediscussieerd over o.a. hoe informatie over werkzaamheden het best gecommuniceerd kan 
worden, wat Zuidas tot een trekpleister voor bezoekers maakt en een wijk voor buurtbewoners kan 
maken. Goede bewegwijzering vanaf station Zuid is een must meenden de aanwezigen. Het 
verslag volgt later.

Poortjes dicht op NS-Station Zuid 
http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/4066271/2015/06/09/
Poortjes-op-NS-Station-Zuid-vanaf-morgen-allemaal-dicht.dhtml

NRC Q kopte: Meer risico voor staat bij Zuidasdok
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“Ondanks de gunstigere risicoverdeling doen slechts twee bouwconsortia mee met de 
aanbesteding. Om te voorkomen dat bedrijven voor een te laag bedrag inschrijven, zoals bij de 
A15 gebeurde, voert de overheid nog een wijziging in. Er komt een ondergrens om ‘prijsvechters’ 
te weren. Bouwers mogen niet lager bieden dan een vastgesteld bedrag, een noviteit in 
Nederland.” lees verder http://www.nrcq.nl/2015/06/16/meer-risicos-voor-staat-bij-megaproject-
zuidas

Opiniestuk in Het parool van Bas Soetendorp: Raad vergeet onafhankelijke check
“Zonder onafhankelijke check gaat de gemeenteraad woensdag akkoord met het verbouwen van 
de Zuidas. Daarmee negeert de raad de belangrijkste motie die na de enquête naar de Noord/
Zuidlijn unaniem werd aanvaard, schrijft journalist Bas Soetenhorst in een opiniestuk.” Lees verder
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4060268/2015/06/07/Raadsleden-in-
verzuim-bij-verbouwing-van-de-Zuidas.dhtml

Zuidasdok in Raadscommissie Ruimtelijke Ordening VBP sprak in
De vereniging  Beethovenstraat-Parnassusweg heeft ingesproken op de vergadering van de 
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 27 mei jl. Klik hier voor de uitzending, de bijdrage van 
bestuurslid Gery Mazeland is te zien vanaf 1:42 uur. 
http://www.irenebuurt.nl/actueel.html

Slotbijeenkomst Bouwstenen voor Visie Zuidas 2015

80% van de fietsers uit het noorden komt. Daarvan komt de meerderheid uit het noordoosten (via 
Beethovenstraat en Beatrixpark). Bron: Onderzoek fietsstromen Zuidas (Trajan)

De slotbijeenkomst van 9 juni 2015 leverde o.a. de volgende actieplannen op:
* Investeer in OV en fiets: mobiliteitsfonds met bedrijven
* Investeer in groen: een pocketpark in elk gebied van Zuidas
* Investeer in ruimte voor bewonersinitiatieven: zelfbouw en inrichten leefomgeving
* Investeer in werk in uitvoering: (buurt)team dat buiten de bouw begeleidt, controleert en actie 
onderneemt
* Investeer in verstevigen Zuidas community: bijvoorbeeld Hello Zuidas, Green Business Club en 
onderwijs-instellingen
* Investeer in extra fietsinfrastructuur rond station Zuid: dakpad, fietsparkeerverwijssysteem
Voor andere punten lees verder in 20150609 presentatie slotbijeenkomst def.key.
Het document ‘Bouwstenen Visie Zuidas 2015’ bevat de ingrediënten voor het concept van Visie 
Zuidas 2015, die in het najaar de formele inspraak ingaat. Eind 2015 zal vaststelling door de 
gemeenteraad plaatsvinden. BPZ vindt er veel in terug van wat we hebben aangereikt. download 
het pdf. Bouwstenen Visie Zuidas 2015 (PDF, 6.8 MB)

Twee partijen geselecteerd voor meedingen naar bouw Zuidasdok
Rijkswaterstaat heeft twee geïnteresseerde partijen geselecteerd om verder mee te dingen voor 
het project Zuidasdok. Lees verder. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/06-juni/twee-
partijen-race/

Adviescommissie adviseert over Wijziging Erfpachtstelsel
De grondwaardecommissie adviseert de gemeente de residuele-waardemethode te hanteren om 
de grondwaarde te bepalen. Deze methode gaat ervan uit dat de waarde van de grond het verschil 
(residu) is tussen de marktwaarde van het object (de grond plus de opstal) en de waarde van de 
opstal (het gebouw). Deze methode is niet nieuw, en sluit goed aan bij de Amsterdamse 
erfpachtsystematiek. De commissie heeft zich echter de vraag gesteld op welke punten de 
toepassing van deze residuele-waardemethode voor de Amsterdamse situatie verbeterd kan 
worden.. les verder.http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/grondwaardeadvies/?
utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20150618&utm_content=link_ID0ETUAK&utm_campaign=Vrijdag%2019%20juni
%202015

http://www.nrcq.nl/2015/06/16/meer-risicos-voor-staat-bij-megaproject-zuidas
http://www.nrcq.nl/2015/06/16/meer-risicos-voor-staat-bij-megaproject-zuidas
http://www.nrcq.nl/2015/06/16/meer-risicos-voor-staat-bij-megaproject-zuidas
http://www.nrcq.nl/2015/06/16/meer-risicos-voor-staat-bij-megaproject-zuidas
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4060268/2015/06/07/Raadsleden-in-verzuim-bij-verbouwing-van-de-Zuidas.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4060268/2015/06/07/Raadsleden-in-verzuim-bij-verbouwing-van-de-Zuidas.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4060268/2015/06/07/Raadsleden-in-verzuim-bij-verbouwing-van-de-Zuidas.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4060268/2015/06/07/Raadsleden-in-verzuim-bij-verbouwing-van-de-Zuidas.dhtml
http://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/136883/
http://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/136883/
http://www.irenebuurt.nl/actueel.html
http://www.irenebuurt.nl/actueel.html
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2015/06/20150609-presentatie-slotbijeenkomst-def.key.zip
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2015/06/20150609-presentatie-slotbijeenkomst-def.key.zip
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/714525/bouwstenen_visie_zuidas_2015.pdf
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/714525/bouwstenen_visie_zuidas_2015.pdf
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/06-juni/twee-partijen-race/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/06-juni/twee-partijen-race/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/06-juni/twee-partijen-race/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/06-juni/twee-partijen-race/
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/grondwaardeadvies/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150618&utm_content=link_ID0ETUAK&utm_campaign=Vrijdag%2019%20juni%202015
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/grondwaardeadvies/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150618&utm_content=link_ID0ETUAK&utm_campaign=Vrijdag%2019%20juni%202015
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/grondwaardeadvies/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150618&utm_content=link_ID0ETUAK&utm_campaign=Vrijdag%2019%20juni%202015
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/grondwaardeadvies/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150618&utm_content=link_ID0ETUAK&utm_campaign=Vrijdag%2019%20juni%202015
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/grondwaardeadvies/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150618&utm_content=link_ID0ETUAK&utm_campaign=Vrijdag%2019%20juni%202015
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/grondwaardeadvies/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150618&utm_content=link_ID0ETUAK&utm_campaign=Vrijdag%2019%20juni%202015
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/grondwaardeadvies/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150618&utm_content=link_ID0ETUAK&utm_campaign=Vrijdag%2019%20juni%202015
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/grondwaardeadvies/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150618&utm_content=link_ID0ETUAK&utm_campaign=Vrijdag%2019%20juni%202015


24 juni vergadering commissie AR&S en LO&E Zuid 20:00 uur, zaal 1.32.02, President 
Kennedylaan 923
agendapunt 10 Hortus VU en bestemmingsreserve. 
agendapunt 12 Evaluatie participatietraject gebiedsagenda 2016-2019, lees verder
Evaluatie participatietraject gebiedsagenda 20150530 def 1.6Mb tekststuk
Lees verder in de agenda http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3253

24 juni Raadscommissie Wonen, 09:00- 14.00 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis
Agendapunt 12 vaststellen gebiedsagenda o.a. Zuidas en Buitenveldert en Rivierenbuurt
04 Gebiedsagenda2016-2019_Buitenveldert_Zuidas 648.8Kb Bijlage
05 Gebiedsagenda2016_2019_DePijp_Rivierenbuurt 562.2Kb Bijlage
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3257

24 juni Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, woensdag 24 juni, 14:30-17.00 uur en van 
19.30-22.30 uur, De Rooszaal, 0239, Stadhuis
Agendapunt 18 Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Atrium Nr. BD2015-008266 
Raadsvoordracht o.a. met uitspraak over herplant bomen op termijm lees verder
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=238008/type=pdf/
1._Raadsvoordracht.pdf
tkn 3 Toezeggingen Zuidas. (BD2015-008974) 
O.a. omgevingsmanagement 1 loket en stand van zaken Zuidas Groen
1 Brief aan raadscommissie RO en ID toepassen lessen NZlijn Zuidasdok 63.5Kb Bijlage
2 Brief aan raadscommissie RO en ID omgevingsmanager Zuidasdok 36.6Kb Bijlage
3 Bijlage organogram Zuidasdok.pptx 130.1Kb
4. Brief aan raadscommissie groen in Zuidas 55.2Kb Bijlage
Brief aan commissie groen Zuidas getekend 977.4Kb Bijlage
O.a. overzicht acties op korte en lange termijn: daktuin city farming op Ravel studentencomplex 
meer pocketparkjes.
Brief aan commissie lesen NZlijn getekend 1.6Mb Bijlage
Brief aan commissie omgevingsmanagement getekend 503.8Kb Bijlage
Commissie Flap 47.2Kb Voordracht
tkn 7 Kennis te nemen van 2e halfjaarrapportage Zuidas 2014. (BD2015-007236)
Bijlage 1 Tweede Halfjaarsrapportage Zuidas_2014 2.1Mb
Voor de agenda lees verder http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/
action=view/id=3258

Stadsdeel Zuid besluiten AB 9 juni
1. Experiment fiscaal, belanghebbendenparkeren Prinses Irenebuurt, Nr. BD2015-000216, is 
akkoord.
2, Verkeersstudie Zuidas 2014 en Parkeeronderzoek Zuidas 2014, Nr. BD2015-000208 ia akkoord 
na aanpassing.

Zomer 2015 in Zuidas: werkzaamheden op een rij
lees verder
  

Aansluiting N/Zlijn bij station Zuid grote gevolgen voor metro's -Van 28 juni t/m 15 augustus rijdt 
metro 51 niet en metro 50 wordt ingekort-
* Tussen Amstelveen Westwijk en Centraal Station reist u met Pendelbus 55
Deze bus 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. Bij het Amstelstation kunt u 
overstappen op de metro richting CS. Of u stapt bij Station Zuid over op de trein naar 
Duivendrecht. Let op: in Buitenveldert stopt pendelbus 55 alleen bij De Boelelaan/VU en Station 
Zuid. 
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Voor de tussenliggende haltes kunt u gebruik maken van tram 5. Deze rijdt tussen Amstelveen 
Binnenhof en het Centraal Station en stopt in Amstelveen en Buitenveldert bij alle haltes van metro 
51. Bekijk de route van tram 5 op de kaart en lees verder.
 * Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid – RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid en 
tussen Station Zuid – Bijlmer ArenA reizen? 
Dan kunt u het beste gebruikmaken van de trein. Dat kan deze periode met uw GVB 
vervoerbewijs. Deze regeling geldt van 28 juni t/m 15 augustus. Meer info over deze route met de 
trein.
* Van en naar Station Overamstel altijd via Duivendrecht
Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel. De bushalte Overamstel 
ligt op het viaduct van de De Heusweg, naast het metrostation. Tussen Overamstel en 
Duivendrecht stopt de bus ook bij de halte Joan Muyskenweg (van nachtbus 355) en de halte 
Stationsweg (van bus 41). Bus 58 rijdt zeven dagen per week elke 15 minuten. lees verder.

Waarom? De sporen van de Noord/Zuidlijn worden aangesloten op de sporen van het bestaande 
metronet. Daarnaast worden op het station de trappen verbreed, wordt de perronoverkapping 
verlengd en de lift verplaatst. Er komt ook een extra toegang naar het perron. Lees verder. 

Vanaf 22 juni t/m zondagochtend 19 juli is de Gustav Mahlerlaan vanaf de Beethovenstraat niet 
bereikbaar
Het autoverkeer wordt omgeleid via De Boelelaan → Buitenveldertselaan →Gustav Mahlerlaan. Er 
vinden kabels en leiding werkzaamheden plaats onder de kruising Gustav Mahlerlaan met de 
Beethovenstraat. De werkzaamheden zijn in de 1e week van augustus volledig gereed. Meer 
weten lees verder Vanaf 22 juni Gustav Mahlerlaan afgesloten vanaf de Beethovenstraat .
Graag attendeer ik u ook op het volgende: Weekendafsluiting op Parnassusweg vanaf 19 juni – 22 
juni. Voor vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen via omgevingscoordinatie@zuidas.nl
 
 In juni werkzaamheden bij Motel One
In juni wordt er drie weken gewerkt aan de noordzijde van de Maaslandstraat. Het uitrijden via de 
Maaslandstraat naar de Europaboulevard is dan drie weken niet mogelijk. Autoverkeer kan dan 
gebruik maken van de noordzijde van de Gelrestraat richting de President Kennedylaan.http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/06-juni/werkzaamheden/

19-22 juni Weekendafsluiting op de Parnassusweg
In dat weekend is van 20:00 uur tot 22 juni 06:00 uur de zuidelijke rijrichting van de Parnassusweg 
(stad uit) afgesloten tussen de Strawinskylaan en de De Boelelaan. Zie Parnassusweg.

22-eind juni Uitrillen damwanden bij bouwproject Square
De aannemer die het woningbouwproject Square realiseert, gaat vanaf maandag 22 juni beginnen 
met het uittrillen van de damwanden. Deze werkzaamheden veroorzaken naar verwachting lawaai- 
en trillingshinder. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/06-juni/verwijderen-damwand/

22 -26 juni verwijderen werkbordessen Beethovenstraat 
Beethovenstraat t.h.v. het spoorviaduct is afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Voetgangers, 
fietsers en nood- en hulpdiensten kunnen er wel door. Het verwijderen van de werkbordessen aan 
de westzijde gebeurt van 22 t/m 26 juni (binnen het werkterrein). 

t/m augustus werkzaamheden Atrium bij Strawinskylaan
* de funderingswerkzaamheden aan de zijde van de Parnassusweg zijn de 2e helft van juli klaar. 
* de funderingswerkzaamheden aan de Strawinskylaan starten begin juni en zijn de 2e helft van 
augustus klaar. In juli wordt een bemalingssysteem aangebracht. 
* Hinder bij bouw Atrium:  Naar aanleiding van meldingen, klachten en vragen van bewoners en 
bedrijven uit de buurt heeft dienst Zuidas met de opdrachtgever en de aannemer afgesproken dat 
er niet meer op de zaterdagen met geluidhinder wordt gewerkt. Dit betekent wel dat het laatste 
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stuk van de damwanden veelal doordeweeks in de ochtend tussen 07.00 en 09.00 uur en in de 
avond tussen 17.00 en 19.00 uur ingebracht worden.

Vanaf 15 juni start bouw Amstelwijck
Vanaf 15 juni start de aannemer met de bouw van 18 appartementen voor het project Amstelwijck. 
Amstelwijck is gelegen aan de Zuidelijke Wandelweg, direct naast het project Rivers waar 
aannemer BAM op dit moment aan het bouwen is. Lees verder. http://www.amsterdam.nl/zuidas/
nieuws/2015/06-juni/start-bouw/

t/m 31 juli werkzaamheden Europaboulevard nabij Amstelpark
Het fiets- en voetgangerspad worden herstraat en de strook met bomen wordt vergroend. 
Parkeersplaatsen zijn niet bereikbaar. De entree Amstelpark is gewoon toegankelijk.

Tot 7 september afsluiting fiets- en voetpad Amstelveenseweg 
Tot maandagochtend 7 september is het fiets- en voetpad aan de oostzijde van de 
Amstelveenseweg, tussen de op- en afrit A10 aan de noordzijde A10 en de Fred. Roeskerstraat, 
afgesloten. Het langzame verkeer wordt dan omgeleid via de westzijde van de Amstelveenseweg. 
 
tot half september werkzaamheden bij VU langs Buitenveldertselaan
Aanleg van de Buitenveldertsegracht met een ondergrondse verbinding tussen de Boelegracht 
(water langs de De Boelelaan) en de huidige watergang langs de Buitenveldertselaan. Lees 
verder.
T/m december werkzaamheden Gustav Mahlerlaan nabij Parnassusweg
In die periode is de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert 
afgesloten vanwege kabel & leidingen werkzaamheden en de herprofilering van de weg. De P+R 
garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De 
Boelelaan. 
 
 
Tot half augustus werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg
Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen 
aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok.
 
Tot eind 2015 werkzaamheden Prinses Irenestraat 
Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat. Het werk in de Prinses 
Irenestraat wordt uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase (april - augustus 2015) wordt  er 
gewerkt aan de westelijke helft van de Prinses Irenestraat (tussen de Minervalaan en de 
Parnassusweg). In de tweede fase (augustus tot eind 2015) vinden de werkzaamheden plaats in 
het oostelijk deel van de Prinses Irenestraat (tussen de Minervalaan en de Beethovenstraat). Over 
de tweede fase volgt ter zijner tijd meer informatie.
De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag, tussen 7:00 en 19:00 uur en gaan tijdens de bouwvak 
door.
 
Hinder en overlast door bouw?
Bij vragen of meldingen stuurt u een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u 
klachten over hinder mailen naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via een 
klachtenformulier. De klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunnen worden gericht 
aan service@odnzkg.nl of tel. 023-5678899.

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Bekendmaking gemeente Amsterdam

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
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* George Gershwin, kavel 13 en 15 (zuidas), 1082PP, het oprichten van 2 woongebouwen en het 
aanleggen van een ondergrondse parkeergarage op de locatie George Gershwinlaan, blok 13 en 
15, (zuidas). Dossiernummer: OLO 1273102 – Z 29895.
De stukken liggen vanaf donderdag 18 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage bij:
Stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam (Stopera)
Indienen van zienswijzen kan schriftelijk en gedurende zes wekenbij 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. http://www.amsterdam.nl/
actueel/bekendmakingen/vergunningen/@909551/ontwerpbesluit/

Aanvraag omgevingsvergunning
* De Boelelaan 1105 (VU) – 1081HV, het tijdelijk plaatsen van 2 bovengrondse HBO-tanks, voor de 
periode van 1 jaar. Datum ontvangst: 12-06-2015. Dossiernummer: OLO: 1837551 – Z 42117.
De aanvraag ligt nog niet ter inzage.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@909543/aanvraag-1/

Geweigerde omgevingsvergunning
* Gustav Mahlerlaan 10 – 1082PP, aanbrengen gevelreclame. Datum besluit: 16-06-2015. 
Dossiernummer: OLO 1710897 - Z 12772.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@909560/weigering/

Verleende omgevingsvergunning
* Prinses Irenestraat 43, 1077 WV: voor het houden van het evenement "Get Lost-art route" op 12 
juni 2015 van 11:00 uur tot 21:00 uur, 13 juni 2015 van 12:00 uur tot 17:00 uur en op 14 juni 2015 
van 12:00 uur tot en met 17:00 uur, verzonden d.d. 9 juni 2015. Dossiernummer 32-1066085.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907829/besluit-prinses/

Verleende evenementenvergunning
* Gustav Mahlerplein 90, 1082 MA: voor het houden van het evenement "Zuidas Run" op 21 juni 
2015 van 09:00 uur tot 17:00 uur, verzonden d.d. 16 juni 2015. Dossiernummer 32-1028179.
Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@909645/besluit-gustav/

Aanvraag evenementenvergunning
* De Boelelaan 1105 0A-88, 1081 HV: voor het houden van het evenement "Vu Campus Open Air, 
opening studiejaar" op 3 september 2015 van 12:00 uur tot en met 20.00 uur. Dossiernummer 
2015-12667.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Gedurende die periode kunt u uw 
zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019,
1070 BA Amsterdam. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908872/
aanvraag-boelelaan/

23 juni meesterpreek 12.40, Mieuwe Poort, Claude Debussylaan 2 Meesterpreek door Geert 
Kazemier, directeur van VUmc Cancer Center Amsterdam. http://www.denieuwepoort.org/nl//event/
meesterpreek-geert-kazemier-vumc

23 juni 12.30-13.00 uur concert in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
The Hague String trio + piano, Justina Briefjes, viool Julia Dinerstein, altviool Miriam Kirby, cello 
Daniël Kramer, piano. Zij spelen werk van Mozart. http://www.thomasopen.nl/index.php/
afspraken-3/programma/158-the-hague-string-trio-piano

24 juni 2015 lunchconcert GBC
Green Business Club Zuidas organiseert ook dit jaar weer een uitstapje naar het Concertgebouw 
Amsterdam. Tijdens deze middag bezoeken de Projectgroep Mensen en werknemers van GBC 
Participanten samen met klanten van de Voedselbank Amsterdam Zuid en ouderen uit Amsterdam 
Zuid een lunchconcert bij Het Concertgebouw. Aanmelden bij angela@greenbusinessclub.nl. 
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http://www.greenbusinessclub.nl/nl/event/lunchconcert-concertgebouw-amsterdam

25 juni expositie 11 jaar NEWNRG, bij het miniRondeel, Gaasterlandstraat 4
8:00 uur (gratis toegang) Koffie en dagverse eitjes in het miniRondeel, in bijzonder gezelschap. 
Henry Meijdam, voorzitter voor de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur geeft zijn visie op 
hoe Nederland in 2050 voor 100% op eigen energie kan zijn. 
En opening van de Expositie 11 jaar NEWNRG ! Recente ontwikkelingen van Nul-op-de-Meter 
gebouwen en kennismaken met de kersverse Ondernemerscoöperatie NEWNRG! http://
www.hellozuidas.com/activities/event-newnrgnl

26 juni Zuidas Culinair meets Zomerfeest, Zuidplein, Amsterdam 17.00 uur
Om de zomer in te luiden viert Hello Zuidas feest met het WTCafe de Blauwe Engel Zomerfeest en 
Zuidas Culinair. Het programma start met een muzikaal optreden van het Amsterdam Fringe 
Festival, daarna betreden onder andere DJ Theo, Frans Duits, Quincy en Show me 90´s het 
podium! http://www.hellozuidas.com/activities/zuidas-culinair-zomerfeest

t/m 5 juli 2015 in de Thomaskerk een kleine expositie van schilderijen van Suus Scheller en foto’s 
van Teo Krijgsman. In het getoonde werk staat ‘de boom’ centraal – een bijbels symbool bij uitstek. 
De tentoonstelling is te bezichtigen voor en na de dienst op zondag, en op woensdag 24 juni van 
15.00-16.30 uur. http://www.thomasopen.nl/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=128&key=1f3c16b668e61b50f360f779b6
4cc842&subid=518-fc3f7fb12168983eda24133c77fc10c7&tmpl=component

11 juli, Het Amsterdamse Bos,dance event A Day at the Park 
http://www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/uit/festivals/overzicht-muziekfestivals/a-day-at-the-
park

Tot 22 september ArtZuid 2015 in Zuidas o.a. op het Gershwinplein, Zuidplein en Gustav 
Mahlerplein. www.artzuid.nl

tot 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan
Met randprogramma waarbij telkens de nadruk ligt op ontmoeting tussen werknemers van de 
Zuidas, kunstenaars, studenten en buurtbewoners. Bekijk de locaties op de plattegrond, http://
www.getlost-artroute.com/map.html en kijk hier voor rondleidingen en meer. http://www.getlost-
artroute.com/
vanaf 31 mei Summer Program Zone2Source, Amstelpark
In de Orangerie is ‘Sensing Nature (1972-2022)’ te zien. Hier onderzoeken Krijn Christiaansen en 
Cathelijne Montens de geschiedenis van het Amstelpark dat in 1972 aangelegd werd voor de 
Floriade. In het park zijn acht ruimtelijke ingrepen te zien. Lees en kijk verder http://
zone2source.net/nl/category/tentoonstellingen-nu/nu-nl/

Weekbericht  25
18 juni 2015 Thema-avond BPZ -Visie Zuidas 2015 in het Vizier-
Van 19.30-21.30 in de kleine theaterzaal van het huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 
112.
Deze avond staat in het teken van de resultaten uit de onlinepeiling en het bewonersonderzoek. 
Maar we nemen het beperken van overlast tijdens de bouw ook in beschouwing. 
Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

Bouwstenen voor Visie Zuidas 2015
Dienst Zuidas heeft het document ‘Bouwstenen Visie Zuidas 2015’ gepresenteerd. Het bevat de 
ingrediënten voor het concept van Visie Zuidas 2015, die in het najaar de formele inspraak 
ingaat.Eind 2015 zal vaststelling door de gemeenteraad plaatsvinden. BPZ vindt er veel in terug 
van wat we hebben aangereikt. download het pdf.Bouwstenen Visie Zuidas 2015 (PDF, 6.8 MB) 

Zuidas in Nieuwsuur
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Bekijk de uitzending vanaf 0.55 min. O.a. interview met Eric van der Burg. BPZ was ook voor 
commentaar benaderd. http://nos.nl/uitzending/6283-nieuwsuur.html

Het Parool kopte: Gemeenteraad akkoord met verbouwing Zuidasdok
De Tweede Kamer moet nog fiat geven. lees verder.
http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/4071533/2015/06/11/
Gemeenteraad-akkoord-met-enorm-bouwproject-op-Zuidas.dhtml

Wijkwinkel in plint van gebouw Intermezzo
Hello Zuidas berichtte: Naar verwachting opent het filiaal begin 2017 de deuren.
http://www.hellozuidas.com/news/we-krijgen-een-albert-heijn-in-zuidas!-(1)

Groene gevel Amtrium
Bekijk het op youtube.https://www.youtube.com/watch?v=ZPAE-z9bqiE  

Get Lost- stoepkrijten met kunstenaars op het Mahlerplein
http://925.nl/archief/2015/06/08/live-vanaf-de-zuidas-stoepkrijten-in-krijtpak-echt/

10 juni Containing Mushrooms geopend
Opende 10 juni tijdens de programmaraad van Green Business Club Zuidas, die het project samen 
met Zuidas gemeente Amsterdam sponsort. Containing Mushrooms is te vinden in de witte 
container achterin de onlangs heropende Boeletuin. 

24 juni vergadering van commissie AR&S en LO&E Zuid 20:00 uur, zaal 1.32.02, President 
Kennedylaan 923
agendapunt 10 Hortus VU en bestemmingsreserve,.
agendapunt 12 Evaluatie participatietraject gebiedsagenda 2016-2019, lees verder
Evaluatie participatietraject gebiedsagenda 20150530 def 1.6Mb tekststuk
Lees verde in de agenda http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3253

Metro berichtte: Station Amsterdam Zuid zucht onder drukte
“Als de schop bij de Amsterdamse Zuidas niet over enkele jaren de grond in gaat, dreigen de 
tunnels, trappen en perrons op station Amsterdam Zuid uiteindelijk te bezwijken onder de aantallen 
reizigers.” http://www.metronieuws.nl/amsterdam/2015/06/amsterdam-zuid-dreigt-te-bezwijken-
onder-de-drukte

Nieuws uit B&W week 24
Grondzaken: Het college van B en W neemt kennis van de tweede halfjaarrapportage van de 
Zuidas 2014. Er zijn in de tweede helft van 2014 belangrijke beslissingen genomen die bepalend 
zijn voor de verdere ontwikkeling van de Zuidas in de toekomst. Onderdeel hiervan is de 
overeenstemming die bereikt is tussen voetbalvereniging AFC en de gemeente Amsterdam over 
sportpark de Zuidas. Daarnaast is de aanbesteding afgerond voor de fietsparkeergarage onder het 
Gustav Mahlerplein. Ook zijn de opbrengsten voor gronduitgiften hoger dan begroot, namelijk €90 
miljoen meer dan verwacht. Dit komt met name door het herstel van de huizenmarkt.

Regioraad: Nieuws van het DB 21 mei over Lijnennetvisie OV
Het dagelijks bestuur bespreekt de reacties op de lijnennetvisie, de vijf moties die door de 
regioraad op 28 april jl. zijn aangenomen en de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de 
moties. Het dagelijks bestuur stelt de lijnennetvisie 2018 vast. Het DB mandateert de 
portefeuillehouder openbaar vervoer de brieven namens het dagelijks bestuur te beantwoorden en 
opdracht te geven voor de second opinion en de uitkomsten aan het dagelijks bestuur van 3 
september 2015 voor te leggen. 
16 juni vergadering/sessie Verkeer en Vervoer, 18:30 uur, De Rooszaal (0239), stadhuis
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De agenda vindt u hier  A-0 Agenda sessie Verkeer & Vervoer 16 juni 2015 en de vastgestelde 
lijnnennetvisie 2018 hier OV Lijnennetvisie 21 mei 2015 (608 kB).
Opmerking o.a.  Er volgt een second opinion op de uitgangspunten en aannames van de 
lijnennetvisie. Mocht de second opinion daar aanleiding toe geven, dan zal het dagelijks bestuur 
de lijnennetvisie begin september op bepaalde onderdelen gewijzigd vaststellen en de regioraad 
informeren.
http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad-%28jaar/regioraad-2015/
regioraad-2015-6-16/undefined 

Zomer 2015 in Zuidas: werkzaamheden op een rij

Werkzaamheden station Zuid en OV
van 28 juni t/m 15 augustus rijdt metro 51 niet en metro 50 ingekort
De werkzaamheden voor de N/Zlijn en aan het Station Amsterdam Zuid hebben grote gevolgen 
voor metro’s. 
* Tussen Amstelveen Westwijk en Centraal Station reist u met Pendelbus 55
Deze bus 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. Bij het Amstelstation kunt u 
overstappen op de metro richting CS. Of u stapt bij Station Zuid over op de trein naar 
Duivendrecht. Let op: in Buitenveldert stopt pendelbus 55 alleen bij De Boelelaan/VU en Station 
Zuid. Voor de tussenliggende haltes kunt u gebruik maken van tram 5. Deze rijdt tussen 
Amstelveen Binnenhof en het Centraal Station en stopt in Amstelveen en Buitenveldert bij alle 
haltes van metro 51. Bekijk de route van tram 5 op de kaart lees verder http://www.gvb.nl/reizen/
zomer/werk-bij-station-zuid/hoe-reist-u-van-28-juni-tm-15-aug-tussen-amstelveen-westwijk-en
* Tussen Station Zuid en Gein en tussen Station Zuid - RAI - Duivendrecht - Diemen Zuid en 
tussen Station Zuid - Bijlmer ArenA? 
Dan kunt u het beste gebruik maken van de trein. Dat kan deze periode met uw GVB 
vervoerbewijs. Deze regeling geldt van 28 juni t/m 15 augustus. Meer info over deze route met de 
trein
* Van en naar Station Overamstel 
Pendelbus 58 rijdt tussen Station Duivendrecht en Station Overamstel. De bushalte Overamstel 
ligt op het viaduct van de De Heusweg, naast het metrostation. Tussen Overamstel en 
Duivendrecht stopt de bus ook bij de halte Joan Muyskenweg (van nachtbus 355) en de halte 
Stationsweg (van bus 41). Bus 58 rijdt zeven dagen per week elke 15 minuten. http://www.gvb.nl/
reizen/zomer/werk-bij-station-zuid/van-en-naar-station-overamstel-van-28-juni-tm-15-augustus

De sporen van de Noord/Zuidlijn worden aangesloten op de sporen van het bestaande metronet. 
Daarnaast worden op het station de trappen verbreed, wordt de perronoverkapping verlengd en de 
lift verplaatst. Er komt ook een extra toegang naar het perron. Lees verder in het pdf GVB Reis 
Nieuws. http://www.gvb.nl/reizen/zomer/werk-bij-station-zuid

lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/zomerwerkzaamheden/

Hinder en overlast bouw?
Bij vragen of meldingen stuurt u een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u 
klachten over hinder mailen naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via een 
klachtenformulier. De klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunnen worden gericht 
aan service@odnzkg.nl of tel. 023-5678899.

 18-19 juni Nachtelijke stremming Beethovenstraat voor automobilisten
Van donderdagavond 18 juni 22.00 uur op vrijdagmorgen 19 juni 06.00 uur worden de 
werkbordessen aan de oostzijde bij het spoorviaduct over de Beethovenstraat verwijderd. De 
Beethovenstraat t.h.v. het spoorviaduct is afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Voetgangers, 
fietsers en nood- en hulpdiensten kunnen er wel door. Het verwijderen van de werkbordessen aan 
de westzijde dat van 22 t/m 26 juni plaatsvindt, gebeurt binnen het werkterrein. 
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19-22 juni Weekendafsluiting op de Parnassusweg
In dat weekend is van 20:00 uur tot 22 juni 06:00 uur de zuidelijke rijrichting van de Parnassusweg 
(stad uit) afgesloten tussen de Strawinskylaan en de De Boelelaan. Zie Parnassusweg.

juni t/m augustus werkzaamheden Atrium bij Strawinskylaan
* In de 2e week van mei zijn de funderingswerkzaamheden aan de zijde van de Parnassusweg 
gestart. Deze werkzaamheden zijn de 2e helft van juli klaar. 
De funderingswerkzaamheden aan de Strawinskylaan starten begin juni en zijn de 2e helft van 
augustus klaar. In juli wordt een bemalingssysteem aangebracht. De pompen blijven tot het einde 
van het jaar staan. Grondwerk start begin juli en is de 2e helft van augustus klaar en leidt tot een 
toename van bouwverkeer op de Parnassusweg en Strawinskylaan.
* Hinder bij bouw Atrium:  Naar aanleiding van meldingen, klachten en vragen van bewoners en 
bedrijven uit de buurt heeft dienst Zuidas met de opdrachtgever en de aannemer afgesproken dat 
er niet meer op de zaterdagen met geluidhinder wordt gewerkt. Dit betekent wel dat het laatste 
stuk van de damwanden veelal doordeweeks in de ochtend tussen 07.00 en 09.00 uur en in de 
avond tussen 17.00 en 19.00 uur ingebracht worden.

Vanaf 8 juni afsluiting fiets- en voetpad Amstelveenseweg 
Vanaf maandag 8 juni tot maandagochtend 7 september is het fiets- en voetpad aan de oostzijde 
van de Amstelveenseweg, tussen de op- en afrit A10 aan de noordzijde A10 en de Fred. 
Roeskerstraat, afgesloten. Het langzame verkeer wordt dan omgeleid via de westzijde van de 
Amstelveenseweg. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/afsluiting-fiets/

1-19 juni Fietspad dicht aan oostzijde Parnassusweg
Het fietspad aan de oostzijde van de Parnassusweg is dicht tussen de Prinses Irenestraat en de 
Strawinskylaan. Er vinden kabels en leidingen werkzaamheden plaats. Fietsers in noordelijke 
richting (stad in) worden omgeleid via de westzijde en steken over bij de Peter van Anrooystraat 
om vervolgens weer via de oostzijde hun weg te vervolgen. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/parnassusweg/

Werkzaamheden bij VU langs Buitenveldertselaan
Aanleg van de Buitenveldertsegracht met een ondergrondse verbinding tussen de Boelegracht 
(water langs de De Boelelaan) en de huidige watergang langs de Buitenveldertselaan. Lees verder 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/buitenveldertselaan/

Werkzaamheden Gustav Mahlerlaan nabij Parnassusweg
In deze periode is de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert 
afgesloten vanwege kabel & leidingen werkzaamheden en de herprofilering van de weg. De P+R 
garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De 
Boelelaan. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/gustav-mahlerlaan/

1 juni t/m 31 juli werkzaamheden Europaboulevard nabij Amstelpark
Het fiets- en voetgangerspad worden herstraat en de strook met bomen wordt vergroend. 
Parkeersplaatsen zijn niet bereikbaar. De entree Amstelpark is gewoon toegankelijk.
 
Tot half augustus werkzaamheden Beethovenstraat - Stadionweg
Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen 
aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/03-maart/werkzaamheden-0/

Tot eind november werkzaamheden Prinses Irenestraat 
Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat in het Beatrixpark is de 
straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd. De 
werkzaamheden duren van eind april tot november.
  http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/werkzaamheden/
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Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Bekendmaking gemeente Amsterdam
Vaststelling openbare ruimte Prinses Irenebuurt
In het kader van de herinrichting van het Beatrixpark wordt via een nieuwe brug een toegang 
gerealiseerd tot het nieuw ingerichte zuidelijk deel van het park. Voor deze brug moet een naam 
worden vastgesteld. Vanuit de Dienst Zuidas wordt de naam Prinses Irenebrug voorgesteld.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-50911.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen
%2FpHjR+%28Officiële+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29

Aanvraag exploitatievergunning horeca
Strawinskylaan 143, 1077 XX: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. 
Dossiernummer 16-1076951. 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907474/aanvraag-1/
Europaplein 22, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. 
Dossiernummer 16-1076506. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@907476/aanvraag-2/
Europaboulevard 1, 1079 PC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. 
Dossiernummer 2015-12639.
De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Uw zienswijze richt u aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@907783/aanvraag-7/

Verleende omgevingsvergunning
Zuidelijke Wandelweg 93-127 (Kop Zuidas appartementen Kavel H3) – 1079 RK, het aanleggen 
van gesloten bodemenergiesysteem, verzonden op: 01-06-2015 OLO 1756749 Zaaknummer Z 
22952. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908858/besluit-5/
Gustav Mahlerlaan 3004 -1081 LA, het vervangen van separatoren, verzonden op: 01-06-2015, 
OLO 157916 Zaaknummer Z 24944.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908859/besluit-6/
De Boelelaan - 1081HV: voor het verschillende bouwkundige onderdelen en het creëren van een 
uitweg ten behoeve van een tijdelijk parkeerterrein met een instandhoudings-termijn van drie jaar 
nabij Schoolwerktuinen VU (De Boelelaan), te Amsterdam waarbij de uitweg uitkomt op de Gustav 
Mahlerlaan.Datum beschikking: 10-06-2015, Dossiernummer: OLO 1760025 – Z 22317.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908349/besluit-0/
Gustav Mahlerlaan 527 – 1082MK: het plaatsen van een reclame-uiting (digitale bouwbord). 
Datum beschikking: 09-06-2015. Dossiernummer: OLO 1631946 – Z 29844.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908358/besluit-4/
Fred. Roeskestraat 55 – 1076EC: het oprichten van een tijdelijke rechtbank voor een periode van 
5 jaar. Datum beschikking: 09-06-2015. Dossiernummer: OLO 1635954 – Z 11682.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908350/besluit-1/
Bezwaar indienen bij verleende vergunningen? Binnen zes weken vanaf de dag na de verzending 
van deze beschikking uw bezwaar zenden aan het college van B&W van Amsterdam, p/a de 
Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam.

BOELETUIN schoffeltuinen op Zuidas
In 2015 en 2016 zijn er weer volop schoffeltuinen te huur. elke tuin is 8,5 m2 groot en kost € 60 
voor het hele seizoen. Aanmelden kan alleen door 120 euro over te maken op bankrekening nl94 
RABO 0174 9338 86 t.n.v. Boeletuin, Amsterdam onder vermelding van je email adres. Vragen? 
Mail dan naar info@boeletuin.nl

-22 september ArtZuid 2015 in Zuidas op het Gershwinplein, Zuidplein en Gustav Mahlerplein. 
www.artzuid.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-50911.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-50911.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-50911.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-50911.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-50911.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-50911.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+officielebekendmakingen%2FpHjR+%28Officile+bekendmakingen+feed+gemeenteblad%29
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907474/aanvraag-1/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907474/aanvraag-1/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907476/aanvraag-2/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907476/aanvraag-2/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907476/aanvraag-2/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907476/aanvraag-2/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907783/aanvraag-7/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907783/aanvraag-7/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907783/aanvraag-7/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907783/aanvraag-7/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908858/besluit-5/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908858/besluit-5/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908859/besluit-6/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908859/besluit-6/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908349/besluit-0/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908349/besluit-0/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908358/besluit-4/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908358/besluit-4/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908350/besluit-1/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@908350/besluit-1/
mailto:info@boeletuin.nl
mailto:info@boeletuin.nl
http://www.artzuid.nl
http://www.artzuid.nl


vanaf 31 mei Summer Program Zone2Source, Amstelpark
De ‘Buzzbench’ in het Dahliarama. Kunstenares AnneMarie van Splunter wil met dit bijzondere 
kunstwerk mensen en bijen dichter bij elkaar wil brengen. Buzzbench is een monumentale bank in 
een bloemenveld die mensen een zitplaats biedt en tegelijkertijd is het een plek voor insecten. Het 
maakt onderdeel uit van een bijenlint door de stad.http://www.zuid.amsterdam.nl/
algemene_onderdelen/overigen/index/nieuws-zuid/@906598/opening-0/?
utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20150604&utm_content=link_ID0E5VDI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuid%2
04%20juni%202015
16 juni 12.40-13.00 Meesterpreek in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
De Meesterpreek wordt gegeven door Guido Frenken, Managing Director van Cofely West 
Nederland.http://www.denieuwepoort.org/nl//event/meesterpreek-guido-frenken-cofely-west-
nederland-bv

12 juni - 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan
Met randprogramma waarbij telkens de nadruk ligt op ontmoeting tussen werknemers van de 
Zuidas, kunstenaars, studenten en buurtbewoners. 12 juni openingsweekend locatie De Vijfhoek. 
Bekijk de locaties op de plattegrond, http://www.getlost-artroute.com/map.html en kijk hier voor 
rondleidingen en meer. http://www.getlost-artroute.com/

18 - 21 juni evenement van het Sandberg Instituut, IJsbaanpad 1, Burgerweeshuis
Graduation Show Sandberg Instituut" op 18 juni-21 juni 2015 van 15:00-21:00 uur en op 21 juni 
2015. http://sandberg.nl/graduation-show-2015

21 juni ZuidasRun

23 juni 12.30-13.00 uur concert in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
The Hague String trio + piano, Justina Briefjes, viool Julia Dinerstein, altviool Miriam Kirby, cello 
Daniël Kramer, piano. Zij spelen werk van Mozart. http://www.thomasopen.nl/index.php/
afspraken-3/programma/158-the-hague-string-trio-piano

Weekbericht  24
18 juni 2015 Thema-avond BPZ -Visie Zuidas 2015 in het Vizier-
Van 19.30-21.30 in de kleine theaterzaal van het huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 
112.
Deze avond gaat het over de resultaten van de onlinepeiling en het bewonersonderzoek. Maar we 
nemen het beperken van overlast tijdens de bouw ook in beschouwing. 
Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

Bouwstenen voor Visie Zuidas 2015
Dienst Zuidas heeft “met ruim 200 mensen gesproken, daarnaast hebben ruim 800 mensen hun 
mening gegeven via de website van de gemeente Amsterdam. Op 9 juni wordt met een 
slotbijeenkomst het interactieve traject afgerond. Het document ‘Bouwstenen Visie Zuidas 2015’ 
vormt samen met de uitkomsten van de slotbijeenkomst de ingrediënten voor de concept Visie 
Zuidas 2015. De Visie Zuidas 2015 is in het najaar beschikbaar voor formele inspraak. Uiteindelijk 
wordt dit document formeel door de gemeenteraad vastgesteld.”
Het document Bouwstenen Visie Zuidas 2015 is in te zien op http://www.amsterdam.nl/zuidas/
nieuws/2015/05-mei/bouwstenen-visie/
of download het pdf hier.Bouwstenen Visie Zuidas 2015 (PDF, 6.8 MB)

Toon ambitie
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Vastgoedmarkt.nl bericht:”De Amsterdamse Zuidas moet duidelijker ambitie tonen. Dat is een van 
de uitkomsten van het interactieve traject denkZuidas dat gemeente Amsterdam heeft doorlopen 
met bewoners, studenten, ondernemers en belanghebbenden.” lees verder. http://
www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2015/06/04/zuidas-moet-meer-ambities-tonen

Zuidasdok groene brug?
Het Parool berichtte:”Initiatiefnemer Jorrit Nuijens (GroenLinks) wil het tunneldak 'zoveel mogelijk' 
inrichten als 'groene ontmoetingsplek met internationale allure'. Het dak van de tunnels waarin, als 
alles goed gaat, vanaf 2028 een deel van de snelweg door de Zuidas ligt, moet 'een groene brug' 
over de A10 vormen. Dat staat in een gemeenteraadsmotie die is ingediend door GroenLinks en 
de collegepartijen VVD en D66. Deze wordt gesteund door wethouder Eric van der Burg 
(Ruimtelijke Ordening). Volgende week zal de raad de motie naar verwachting aanvaarden.” lees 
verder en bekijk de video van Milleniumpark in Chicago.
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4046330/2015/06/01/Tunneldak-
Zuidas-moet-groene-brug-over-A10-worden.dhtml
En Dichtbij.nl berichtte:”Het deel van de ringweg A10 dat door de Zuidas loopt, komt vanaf 2028 
onder de grond te liggen. Dankzij D66, GroenLinks en VVD komt er een groen park bovenop het 
dak van deze tunnels. Bart Vink (woordvoerder ruimtelijke ordening van D66): “Om de Zuidas écht 
aantrekkelijker te maken, is er vooral meer groen nodig: een stadspark met fietspaden en 
wandelroutes”.” lees verder 
http://www.dichtbij.nl/amsterdam-zuid/regio/artikel/4032058/een-groen-park-op-de-tunnel-bij-de-
zuidas.aspx

Plannen voor begraafplaats in geluidswal A10
Uit Het Parool: ”Directeur Anja Vink van begraafplaats Buitenveldert ziet het al helemaal voor zich: 
een groene geluidswal die de begraafplaats van de snelweg scheidt, met urnen, bovengrondse 
graven, bankjes en als het even kan schapen op de top van de wal.” Less verder. http://
www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/4041832/2015/05/28/
Begraafplaats-Buitenveldert-wil-graven-plaatsen-in-geluidswal-A10.dhtml

Expert: reiziger bus en tram wordt geofferd aan Noord/Zuidlijn
Bericht in Het Parool:”Stadsvervoerbedrijf GVB bevestigt dat er tram- en buslijnen in de richting 
noord-zuid verdwijnen, maar zegt dat er in oost-westrichting ritten bij komen. Bovendien wordt 400 
miljoen geïnvesteerd in het tram- en busnet, aldus het bedrijf.” lees verder.http://www.parool.nl/
parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4051413/2015/06/03/Expert-reiziger-bus-en-tram-wordt-
geofferd-aan-Noord-Zuidlijn.dhtml

Vragen SP Provinciale Staten over plek stationeren traumaheli 
Op 19 mei 2015 kwamen bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland vragen van J.M. Bruggeman 
(lid) over dit onderwerp binnen. Eerder was geadviseerd de helihavens naar grondlocaties te 
verplaatsen. Nu bleek echter ook dat de provincie nog geen luchthavenbesluit of 
luchthavenregeling heeft vastgesteld. Lees verder.

The Edge
Bekijk de video http://www.the-edge.nl
Het is het eerste kantoorgebouw ter wereld dat is voorzien van een bepaald 
kantoorverlichtingssysteem (Power-over-Ethernet) van Philips. Gebruikers kunnen zelf verlichting 
en temperatuur naar eigen wens instellen via een app op hun smartphone.
http://www.ed.nl/economie/philips/meest-duurzame-kantoorgebouw-van-de-wereld-voorzien-van-
slim-philips-licht-1.4958258

 Jeu de boulebaan op Gershwinplein
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/opening-jeu/

10 juni opening Containing Mushrooms
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opent 10 juni tijdens de programmaraad van Green Business Club Zuidas, die het project samen 
met Zuidas gemeente Amsterdam sponsort. Containing Mushrooms is te vinden in de witte 
container achterin de onlangs heropende Boeletuin. 

Nieuws Amsterdam.nl editie Zuid
Gemeentekrant editie Zuid, 28 mei 2015 (PDF, 5.9 MB)

Nieuws uit B&W week 23

Ruimtelijke Ordening: Het college stemt in met de concept raadsvoordracht voor het 
bestemmingsplan Zuidas-Atrium.Dit voorstel wordt behandeld in de commissie Ruimtelijke 
Ordening van 24 juni.

Uit de vergadering Raadscommissie RO 27 mei over o.a. Zuidasdok
De raadsvoordracht staat op de agenda van de raadsvergadering van 10 juni a.s. Op de agenda 
van 27 mei  raadscommissie RO stonden verschillende pdf’s o.a. over de risico’s Zuidasdok. 
Hieronder het volledige overzicht.
Bijlage 0 Gemeenteraad voordracht 162.4Kb
Bijlage 01 Factsheet Zuidasdok 750.2Kb
Bijlage 02 Geactualiseerde scopebeschrijving bestuursovereenkomst 923.5Kb
Bijlage 03 Scopedocument tbv BO 13.1Mb
Bijlage 09 notitie risico's Zuidasdok 54.2Kb
Commissie Flap 68.6Kb Voordracht
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3232

Hoe iedereen zijn weg blijft vinden
Door dienst Zuodas projectorganisatie Zuidasdok:”Een interview met Remco Bentum, projectleider 
planstudie Zuidasdok en Niels van den Brink, adviseur bereikbaarheid Zuidasdok over het project, 
de bereikbaarheid van Zuidas en de regio, en slim plannen en slim bouwen.” lees verder http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/weg-blijft-vinden/

Zomer 2015 in Zuidas: werkzaamheden op een rij

lees verder http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/zomerwerkzaamheden/

19-22 juni Weekendafsluiting op de Parnassusweg
In dat weekend is van 20:00 uur tot maandag 22 juni 06:00 uur de zuidelijke rijrichting van de 
Parnassusweg (stad uit) afgesloten tussen de Strawinskylaan en de De Boelelaan. Zie 
Parnassusweg .

juni t/m augustus werkzaamheden Atrium bij Strawinskylaan
In de 2e week van mei zijn de funderingswerkzaamheden aan de zijde van de Parnassusweg 
gestart. Deze werkzaamheden zijn de 2e helft van juli klaar. 
De funderingswerkzaamheden aan de Strawinskylaan starten begin juni en zijn de 2e helft van 
augustus klaar. In juli wordt een bemalingssysteem aangebracht. De pompen blijven tot het einde 
van het jaar staan. Grondwerk start begin juli en is de 2e helft van augustus klaar en leidt tot een 
toename van bouwverkeer op de Parnassusweg en Strawinskylaan.

Vanaf 8 juni afsluiting fiets- en voetpad Amstelveenseweg 
Vanaf maandag 8 juni tot maandagochtend 7 september is het fiets- en voetpad aan de oostzijde 
van de Amstelveenseweg, tussen de op- en afrit A10 aan de noordzijde A10 en de Fred. 
Roeskerstraat, afgesloten. Het langzame verkeer wordt dan omgeleid via de westzijde van de 
Amstelveenseweg. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/afsluiting-fiets/

1-19 juni Fietspad dicht aan oostzijde Parnassusweg
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Het fietspad aan de oostzijde van de Parnassusweg is dicht tusen de Prinses Irenestraat en de 
Strawinskylaan. Er vinden kabels en leidingen werkzaamheden plaats. Fietsers in noordelijke 
richting (stad in) worden omgeleid via de westzijde en steken over bij de Peter van Anrooystraat 
om vervolgens weer via de oostzijde hun weg te vervolgen. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/parnassusweg/

Werkzaamheden bij VU langs Buitenveldertselaan
Aanleg van de Buitenveldertsegracht met een ondergrondse verbinding tussen de Boelegracht 
(water langs de De Boelelaan) en de huidige watergang langs de Buitenveldertselaan. Lees verder 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/buitenveldertselaan/

juni t/m december 2015 werkzaamheden jnui t/m december werkzaamheden Gustav Mahlerlaan 
nabij Parnassusweg
In deze periode is de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert 
afgesloten vanwege kabel & leidingen werkzaamheden en de herprofilering van de weg. De P+R 
garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De 
Boelelaan. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/gustav-mahlerlaan/

1 juni t/m 31 juli werkzaamheden Europaboulevard nabij Amstelpark
Het fiets- en voetgangerspad worden herstraat en de strook met bomen wordt vergroend. 
Parkeersplaatsen zijn niet bereikbaar. De entree Amstelpark is gewoon toegankelijk.
 
Tot half augustus wWerkzaamheden Beethovenstraat - Stadionweg
Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen 
aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/03-maart/werkzaamheden-0/

Tot eind november werkzaamheden Prinses Irenestraat 
Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat in het Beatrixpark is de 
straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd. De 
werkzaamheden duren van eind april tot november.
  http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/werkzaamheden/

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Aanvraag omgevingsvergunning
* Gaasterlandstraat – 1079RH: het oprichten van 67 appartementen met stallingsgarage. 
29-05-2015. Dossiernummer: OLO 1818257 – Z 36200.
De aanvraag ligt nog niet ter inzage.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@906288/aanvraag-2/
* Prinses Margrietstraat 10, 1077 LA: voor het vergroten van het gebouw door middel van een 
extra bouwlaag, ingekomen d.d. 12 mei 2015. OLO-nummer 1797101.
De aanvraag ligt nog niet ter inzage. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@905030/aanvraag-16/

Aanvraag evenementenvergunning
* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Muddy Mates" op 4 juli 2015 van 
10:00 uur tot en met 20:00 uur. Dossiernummer 32-1071441.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde 
periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid 
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
* Gaasterlandstraat 5, 1079 RH: voor het houden van het evenement "Viva Las Vega's Food 
Festival" op 27 juni 2015 van 9.00 uur tot en met 23.30 uur. Dossiernummer 32-1051053.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@907080/aanvraag-0/
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Verleende evenementenvergunning
Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Taste of Amsterdam 2015" op 
donderdag 4 juni 2015 van 17.00 uur tot 23.30 uur, vrijdag 5 juni 2015 van 16.00 uur tot 23.30 uur, 
zaterdag 6 juni 2015 van 12.00 uur tot 23.30 uur en zondag 7 juni 2015 van 12.00 uur tot 22.00 
uur, verzonden d.d. 2 juni 2015. Dossiernummer 32-1021495.
Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket 
van stadsdeel Zuid.http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@906366/
besluit-amstelpark/

Verleende ontheffing winkeltijdenwet
Scheldestraat 2, 1078 GK: voor het exploiteren van een avondwinkel (avondwinkel De Schelde) 
van maandag tot en met zaterdag, tussen 22.00 uur en 06.00 uur en op zondag en feestdagen 
vanaf 16.00 uur tot 00.00 uur, verzonden d.d. 3 juni 2015. Dossiernummer 67-1058075. 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@906510/ontheffing/

Verleende omgevingsvergunning
Amstelveenseweg 603 – 1081JD, het oprichten van een tijdelijk gebouw, ten behoeve van 
huisvesting van personeel tijdens de uitvoering van bouwprojecten, met een instandhoudings-
termijn van vijf jaar. Datum besluit: 29-05-2015. Dossiernummer: OLO 1585019 – Z 10054.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@906301/besluit/
* Prinses Irenestraat 19 – 1077WT, het verlengen van de instandhoudingstermijn van de 
erfafscheiding en kap voor een termijn tot 31 december 2017. 29-05-2015, dossiernummer  Z 
11125
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. 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@906303/besluit-1/
* Prinses Irenestraat 19 – 1077WT, het verlengen van de instandhoudingstermijn voor het 
veranderen en vergroten van het gebouw Prinses Irenestraat 19, met bestemming daarvan tot 
tentoonstellings- en horecaruimte en het tijdelijk hebben daarvan voor maximaal vijf jaar en het 
maken van een hellingbaan op het terrein voor een termijn tot 31 december 2017. 29-05-2015, 
dossiernummer: Z 11130.
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. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@906304/besluit-2/
* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het plaatsen van een sculpturale parkbank die tevens dient als 
biotoop voor wilde bijen, verzonden d.d. 27 mei 2015. OLO-nummer 1693345.
Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket 
van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Informatie over bezwaar maken.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@905286/besluit-1d/
* Antonio Vivaldistraat 1 – 1083HP: het plaatsen van verlichte gevelreclame-uiting.
Datum beschikking: 22-05-2015. Dossiernummer: OLO 1737815, Z 19149.
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. http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@905559/besluit/

22 mei - 22 september ArtZuid 2015 in Zuidas op het Gershwinplein, Zuidplein en Gustav 
Mahlerplein. foto:Wooden star en Inflated star van Frank Stella. www.artzuid.nl

vanaf 31 mei Summer Program Zone2Source, Amstelpark
O.a. expositie Aqua Planet in het Glazenhuis in het Amstelpark. http://us3.campaign-
archive1.com/?u=8653d22c40adb7b0243f89878&id=0beed57dcc&e=408a6e49f8
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en http://www.zuid.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/overigen/index/nieuws-zuid/@906598/
opening-0/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20150604&utm_content=link_ID0E5VDI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuid%2
04%20juni%202015

9 juni 12.40-13.00 Meesterpreek, in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
Meesterpreek door Peter Bommel (Deloitte). http://www.denieuwepoort.org/nl//event/
meesterpreek-peter-bommel-deloitte

12 juni - 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan
Met randprogramma waarbij telkens de nadruk ligt op ontmoeting tussen werknemers van de 
Zuidas, kunstenaars, studenten en buurtbewoners. 12 juni openingsweekend locatie De Vijfhoek. 
Bekijk de locaties op de plattegrond, http://www.getlost-artroute.com/map.html en kijk hier voor 
rondleidingen en meer. http://www.getlost-artroute.com/

18 - 21 juni evenement van het Sandberg Instituut, IJsbaanpad 1, Burgerweeshuis
Graduation Show Sandberg Instituut" op 18 juni-21 juni 2015 van 15:00-21:00 uur en op 21 juni 
2015. http://sandberg.nl/graduation-show-2015

23 juni 12.30-13.00 uur concert in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
The Hague String trio + piano, Justina Briefjes, viool Julia Dinerstein, altviool Miriam Kirby, cello 
Daniël Kramer, piano. Zij spelen werk van Mozart. http://www.thomasopen.nl/index.php/
afspraken-3/programma/158-the-hague-string-trio-piano

Weekbericht  22 & 23

 Zuidas en infrastructuur
Recent artikel van BPZ voor de wijkkrant leest u hier. http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9517 

Het Mobiliteitslab van GBC Zuidas kwam weer bijeen. 
De bijeenkomst stond in het teken van Zuidasdok, fiets en mobiliteitscijfers. Het Green Business 
Challenge team Car Sharing vertelde over hun project  Ze werden door de aanwezigen voorzien 
van tips en adviezen.
Het projectteam van Zuidas Dok verzorgde een presentatie over de mobiliteitsstrategie voor tijdens 
de bouwwerkzaamheden. Er liggen pittige uitdagingen om het de mobiliteitsstromen op de ring 
A10 en het station Zuid onder te kunnen brengen. Verschillende maatregelen moeten er voor 
zorgen dat er in ieder geval minder voertuigen tijdens de spits rijden.
http://www.greenbusinessclub.nl/nl/zuidas

4 juni 19.30 Infobijeenkomst herprofilering de Boelelaan Oost in het WTC zaal 6
De nota van Uitgangspunten voor de herprofilering van de De Boelelaan Oost ligt van woensdag 
13 mei - 25 juni ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis en bij Stadsdeel Zuid, 
President Kennedylaan 923. De Nota van Uitgangspunten kunt u hier downloaden via  http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/nota-uitgangspunten/
Inspraakreacties kunnen tot donderdag 25 juni 2015 schriftelijk worden ingediend bij: Zuidas 
Amsterdam, t.a.v. mw. Y.M. Backer, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Op donderdag 4 juni is 
er een informatiebijeenkomst (niet bestemd voor indienen inspraakreacties) van 19.30 uur-21.00 
uur, WTC Triple Ace, Zaal 6, Strawinskylaan 77. Aanmeldingen en overige vragen kunt u richten 
aan info@zuidas.nl.

de jaren te waarborgen. 
Commissie Flap 50.9Kb Voordracht  
Agendapunt Tkn 10 Bezoekersregeling  parkeren. 150520 Commissie Flap TKN uitrol 
bezoekersregeling v1 106.3Kb Voordracht
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aanmelden om in te spreken uiterlijk vóór 19 mei. http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-
bin/agenda.cgi/action=view/id=3222

27 mei vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 13:30 uur tot 17.00 uur en  
19.30 uur tot 22.30 uur, Locatie: De Rooszaal, 0239
Agendpunt 12 Instemmen met het kredietbesluit Zuidasdok en het uiten van wensen en 
bedenkingen inzake de weging van de criteria voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving 
(EMVI), tbv het starten van de dialoogfase van de aanbesteding. Nr. BD2015-007263 
Lees hier de raadsvoordracht. http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/
action=view/id=236008/type=pdf/Bijlage_0_Gemeenteraad_voordracht.docx.pdf
Agendapunt 13 Vaststellen bestemmingsplan eerste herziening Kop Zuidas Nr. BD2015-005227
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3232
Tkn 17  Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en ontwerptracébesluit Zuidasdok. 
(BD2015-006602)
Uiteindelijk zijn er : 131 zienswijzen over het ontwerptracébesluit (OTB) en;
45 zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan (OBP) ingediend.
Van de zienswijzen over het OBP zijn er 42 ook over het OTB ingediend. Hiermee
gaat het numeriek om 176 zienswijzen en inhoudelijk om 134 zienswijz
Commissie Flap 64.7Kb Voordracht
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=236130/type=pdf/
Commissie_Flap.pdf

Vergadering regioraad, 16 juni 2015, 20:45-23:00 uur, Raadszaal stadhuis 
Agenda nog niet bekend. http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad/?
evt_month=06&zoeken_term=&evt_year=2015

Werkzaamheden spoor 30/31 mei en 6/7 juni geen tot beperkt treinverkeer tussen Amsterdam en 
Schiphol
In de weekenden van 30 en 31 mei 2015 en 6 en 7 juni 2015 rijden er geen rechtstreekse treinen 
tussen Amsterdam en Schiphol. Van maandag 1 t/m vrijdag 5 juni 2015 rijden de treinen tussen 
Amsterdam en Schiphol grotendeels volgens dienstregeling. 
ProRail legt over een lente van 8 km twee extra sporen aan tussen Schiphol/Riekerpolder en 
station Duivendrecht. Van zaterdag 30 mei tot maandag 8 juni 2015 vinden er op meerdere 
locaties langs het spoor diverse werkzaamheden plaats. Dat geeft geluidshinder. De uitbreiding 
van de sporen zijn volgens de huidige planning gereed eind 2016. 

Werkzaamheden Beethovenstraat - Stadionweg
In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden t/m vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op 
de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest u op de site van 
http://www.gvb.nl/sites/default/files/bb_beethovenstraat-stadionweg_mrt-mei2015.pdf
2. Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen 
aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/03-maart/werkzaamheden-0/

Werkzaamheden Prinses Irenestraat
Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat in het Beatrixpark is de 
straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd. De 
werkzaamheden duren van eind april tot november.
 http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/werkzaamheden/

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Kennisgeving
Aanwijzing gemeentelijk monument Turmacgebouw, De Boelelaan 2-8, Zuidas
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Aanvraag evenementenvergunning
Europaboulevard 10, 1083 AD: voor het houden van een evenement "GSM (Global Sales Event)" 
op 29 juni 2015 van 18:00 uur tot 00:00 uur. Dossiernummer 32-1058602.
De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. Gedurende genoemde periode 
kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@899808/aanvraag/
Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van een evenement "De Nieuwe Poort & Calvijn 
met Junior College Straatvoetbaltoernooi 2015" op 4 juni 2015 van 09:00 uur tot 20:00 uur. 
Dossiernummer 32-1036806.
De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. http://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@901617/aanvraag-gustav/
Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED: voor het houden van een evenement 
"Eindexamententoonstelling" van 1 juli 2015 tot en met 5 juli 2015 van 10:00 uur tot 20:00 uur. 
Dossiernummer 32-1061140. De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901616/aanvraag-fred/
Claude Debussylaan 80, 1082 MD: voor het houden van een evenement "De BrauwBQ" op 3 juli 
2015 van 17:00 uur tot 22:00 uur. Dossiernummer 32-1061851.
De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. http://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@901615/aanvraag-claude/
IJsbaanpad 1 A, 1076 CV: voor het houden van het evenement "Graduation Show Sandberg 
Instituut" op 18 juni 2015 tot en met 21 juni 2015 van 15:00 uur tot 21:00 uur en op 21 juni 2015. 
Dossiernummer 32-1052600. De aanvraag ligt twee weken ter inzage. http://www.amsterdam.nl/
actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902682/aanvraag-ijsbaanpad/
De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "On the Roof Filmfestival" van 
31 augustus 2015 tot en met 4 september 2015 van 17:00 uur tot 23:30 uur. Dossiernummer 
32-1064330. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902572/
aanvraag-boelelaan/

Aanvraag omgevingsvergunning
Zuidelijke Wandelweg 93 t/m 127 – 1079RK, aanleg gesloten bodemenergiesysteem, datum 
ontvangst: 21-04-2015, dossiernummer: OLO 1756749 – Z 22952. http://www.amsterdam.nl/
actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902116/aanvraag-9/

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Fred. Roeskestraat 55 – 1076EC: oprichten tijdelijke rechtbank, datum beschikking: 07-05-2015, 
dossiernummers: OLO-1635954 – Z 11682.
Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen inzake verlengen beslistermijn kan er 
geen bezwaar worden ingediend. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n).
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902132/verlenging/
Beatrixpark t.h.v. Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van twaalf bomen in het 
Beatrixpark t.h.v. Diepenbrockstraat 1, verzonden d.d. 11 mei 2015. OLO-nummer 1715092.http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901905/verlenging-0/

Verleende omgevingsvergunningen
De Boelelaan 1117 - 1081HV: het verlengen van de instandhoudingstermijn van de CCA van de 
VU-mc voor een termijn tot 5 juli 2020, datum beschikking: 11-05-2015, dossiernummer: OLO 
1613587 – Z 28695.
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. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902124/besluit-1/
Prinses Margrietstraat 13, 1077 KZ: voor het vergroten van het gebouw doormiddel van het maken 
van een extra bouwlaag en het samenvoegen hiervan met de eerste verdieping en begane grond 
met bestemming daarvan tot één woning, verzonden d.d. 6 mei 2015. OLO-nummer 1638491. 
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Informatie over bezwaar maken. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@901118/besluit-11/
Beethovenstraat 69, 71 en 75, 1077 HP: voor het bouwkundig samenvoegen van twee winkelunits 
tot één winkel, het vergroten hiervan door middel van een uitbouw aan de achterzijde, het 
vervangen van het dakterras op de uitbouw aan de achtergevel, het plaatsen van een condensor, 
gedeeltelijk verdiept, op de uitbouw, het plaatsen van reclame-uitingen aan de voorgevel, 
verzonden d.d. 6 mei 2015. OLO-nummer 1670397. Informatie over bezwaar maken.
De Boelelaan 403-767, 1082RJ: voor het vergroten van een aantal woningen gelegen op de 
achtste verdieping door middel van het bouwen van een extra bouwlaag, het vernieuwen van twee 
entrees aan de Boelelaan en het vervangen van de galerij-, en balkonhekken aan de voor- en 
achterzijde van het gebouw, verzonden d.d. 11 mei 2015. OLO-nummer 1643851. http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901918/besluit-e/
Europaboulevard 21 – 1079PC: het in gebruik nemen van een gebouw als hotel, datum 
beschikking: 01-05-2015, dossiernummer: Z6137 – OLO 1650917.
De vergunning en bijbehorende stukken liggen van14 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage 
bij het stadsdeelkantoor Zuid. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@902129/besluit-5/
De Boelesloot nabij Beethovenstraat – 1082LR: het realiseren van een kadeconstructie, datum 
beschikking: 12-05-2015, dossiernummer: OLO 1713309 – Z 13321. http://www.amsterdam.nl/
actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902125/besluit-2/
De Boelelaan 1117 - 1081HV: het verlengen van de instandhoudingstermijn van de CCA van de 
VU-mc voor een termijn tot 5 juli 2020, datum beschikking: 11-05-2015, dossiernummer: OLO 
1613587 – Z 28695. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902124/
besluit-1/

Aanvraag staanplaatsvergunning
De Boelelaan tegen over nummer 1091, 1081 HV: voor het innemen van een tijdelijke staanplaats 
op de locatie voor de verkoop van Stews, salades, sappen en gezonde snacks van maandag tot 
en met zondag van 06:00 uur tot 22:00 uur. Dossiernummer 70-1054853. http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@898022/aanvraag-boelelaan/

Expositie Zuidas ondergronds t/m 5 juni 2015 in de tunnel onder het WTC Amsterdam (Zuidplein). 
Bij binnenkomst in het WTC neemt u de roltrap naar beneden en loopt u naar de tunnel onder het 
plein. U kunt terecht op werkdagen van 06:00 tot 20:00 uur. http://www.amsterdam.nl/zuidas/
agenda/?EvtIdt=77773

Pure Markt in het Amstelpark
Vanaf zondag 12 april t/m 11 oktober 11-18:00 uur ieder tweede zondag van de maand.

26 mei 12:30 lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Fraukje Ramona Weishaupt, Keltische harpiste, singer-songwriter-componist en (bas) klarinettist. 
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
27 mei lunchconcert 12.40-13.00 in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
Deze keer spelen Florent Mourier op de piano en Perrine Gouarné is sopraan. 
http://www.denieuwepoort.org/nl//event/lunchconcert-met-florent-mourier-en-perrine-gouarne

ArtZuid 2015 Concentratie & Verdieping 22 mei-22 september
De vierde editie van de tweejaarlijkse internationale sculptuurroute in Amsterdam wordt gehouden 
van 22 mei – 22 september 2015. Rudi Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, en tentoonstellingsmaker Maarten Bertheux presenteren een innovatief 
tentoonstellingsconcept met 18 ‘podia’ op de open plekken van de route. Concentratie en 
verdieping is het motto. http://www.artzuid.nl

31 mei van 14.00-17.00 uur opening Summer Program Zone2Source 
O.a. expositie Aqua Planet in het Glazenhuis in het Amstelpark 
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http://us3.campaign-archive1.com/?
u=8653d22c40adb7b0243f89878&id=0beed57dcc&e=408a6e49f8

Weekbericht  20 & 21

4 juni 19.30 Infobijeenkomst herprofilering de Boelelaan Oost in het WTC zaal 6
De nota van Uitgangspunten voor de herprofilering van de De Boelelaan Oost ligt van woensdag 
13 mei - 25 juni ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis en bij Stadsdeel Zuid, 
President Kennedylaan 923.  De Nota van Uitgangspunten kunt u hier downloaden via  http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/05-mei/nota-uitgangspunten/
Inspraakreacties kunnen tot donderdag 25 juni 2015 schriftelijk worden ingediend bij: Zuidas 
Amsterdam, t.a.v. mw. Y.M. Backer, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Op donderdag 4 juni is 
er een informatiebijeenkomst (niet bestemd voor indienen inspraakreacties) van 19.30 uur-21.00 
uur, WTC Triple Ace, Zaal 6, Strawinskylaan 77. Aanmeldingen en overige vragen kunt u richten 
aan info@zuidas.nl.

Uitbreiding hoogspanningsonderstation Zorgvlied
De energiebehoefte van Zuidas is te vergelijken met die van een middelgrote stad. Maar dan wel 
één waar alle gebouwen dicht op elkaar staan en waar alle voorzieningen intensief worden 
gebruikt. Om het aanwezige energienet aan te sluiten op de toenemende vraag, is het 
noodzakelijk dat het hoogspanningsnet wordt aangepast en uitgebreid. http://www.amsterdam.nl/
zuidas/nieuws/2015/05-mei/uitbreiding/
ABN AMRO krijgt paviljoen met ontmoetingsruimte
Op het eigen terrein van ABN AMRO aan de oostzijde van het Gustav Mahlerplein komt een 
paviljoen. Het paviljoen dient als entree van ABN AMRO en als ontmoetingsruimte. In deze 
ontmoetingsruimte is ook een openbaar toegankelijke horeca voorziening. In de kelder komen 
vergader- en conferentieruimtes voor ABN AMRO. Ook de tuin en taxistandplaats worden 
aangepast. De opening van het nieuwe entreegebied wordt in 2016 verwacht.

Mahler 900: alle woningen verkocht
Ontwikkelaar G&S Vastgoed heeft afgelopen vrijdag de laatste woning verkocht in 900 Mahler. Het 
eerste woonproject op de Zuidas na de tegenspoed op de woningmarkt was een enorm succes, 
aldus de ontwikkelaar. 900 Mahler wordt medio 2016 opgeleverd. http://www.vastgoedjournaal.nl/
news/17909/57/G-S-Vastgoed-Eerste-woonproject-op-Zuidas-na-de-crisis-vindt-snel-kopers/

RAI: 2 juni opening Amtrium 
In de beschouwing van de resultaten in 2014 staat o.a.: De meest recente vernieuwing is het 
Amtrium, het nieuwe multifunctionele expositie- en congresgebouw aan het Scheldeplein. Volgens 
planning en binnen budget wordt het Amtrium op 2 juni 2015 officieel geopend door burgemeester 
Van der Laan. Het Amtrium is het eerste project dat voortvloeit uit de ‘(Ruimtelijke) Toekomstvisie 
RAI’ uit 2011. http://www.rai.nl/nl/amsterdam-rai/nieuws-pers/nieuws/Pages/Uitstekend-jaar-voor-
Amsterdam-RAI.aspx

FD berichtte 12 mei: RAI vreest overlast tijdens bouw ZuidasDok
In het artikel van Jos Woudt “zegt Amsterdam RAI te vrezen voor overlast die gepaard gaat met de 
aanleg van het Zuidasdok, wordt ondertunneld..... Pas sinds kort zijn de werkzaamheden voor de 
Noord-Zuidlijn nabij het RAI-complex beëindigd. Daar was budget beschikbaar om de overlast voor 
de bezoekers van het complex te minimaliseren.
'De overheid en Rijkswaterstaat zitten nu in een andere modus', zegt RAI-topman Hans Bakker. 'Er 
werken hier in de omgeving duizenden mensen, maar bij Rijkswaterstaat denken ze dat ze straks 
in een groene wei een weg gaan bouwen. Ik vind dat een beetje kortzichtig.' Volgens Bakker 
volstaat een bedrag van €2 mln tot € 4 mln per jaar om de overlast tegen te gaan. Opgeteld gaat 
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het om een uitgave van pakweg €30 mln.’ <http://fd.nl/binaries/32/66/11/
krant-20150513-0-005-025.pdf>
https://fd.nl/ondernemen/1103821/zuidasdok-baart-rai-zorgen

Rechtbank Amsterdam tijdelijk gehuisvest in Strawinskyhuis aan Prinses Irenestraat 39
Vastgoedmarkt meldt op haar website:”De rechtbank Amsterdam blijft in het Strawinskyhuis tot 
haar nieuwe huisvesting aan de Parnassusweg klaar is. OVG Real Estate kocht het 
Strawinskyhuis in september 2014.” http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2015/05/11%5B2%5D/
rijksvastgoedbedrijf-verlengt-strawinskyhuis

Artikel over o.a. Zuidas op ravage-webzine
http://www.ravage-webzine.nl/2015/05/13/gesubsidieerde-ongelijkheid-in-het-avondland/

18 & 19 mei bijeenkomsten over uitvoeringsagenda Mobiliteit tbv inspraak
Voor de zomer stelt het college van B&W de Uitvoeringsagenda Mobiliteit vast (in september 2015 
volgt bespreking en vaststelling in de gemeenteraad). Voor die tijd consulteert de wethouder u 
graag over de vraag wat u van de voorgestelde maatregelen vindt. Met uw reactie worden de 
maatregelen waar mogelijk verbeterd en/of aangevuld. Vooraf aanmelden.
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/uitnodiging/?
utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20150416&utm_content=link_ID0EBMCI&utm_campaign=Donderdag%207%20m
ei%202015
Uitvoeringsagenda Mobiliteit 14 april 2015 - consultatieversie (PDF, 13 MB)

20 mei vergadering Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid
09:00 uur - 12.30 en vanaf 19.30 uur - 22.30 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis
Tkn 19- Wethouder Litjens neemt actie voor waarborgen bereikbaarheid Zuidas Zuid. Hij neemt 
het initiatief voor een gesprek met de minister om de afspraken uit de brief over het gezamenlijke 
belang (bereikbaarheid van de Zuidas) komende jaren te waarborgen. 
Commissie Flap 50.9Kb Voordracht  
Agendapunt Tkn 10 Bezoekersregeling  parkeren. 150520 Commissie Flap TKN uitrol 
bezoekersregeling v1 106.3Kb Voordracht
aanmelden om in te spreken uiterlijk vóór 19 mei. http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-
bin/agenda.cgi/action=view/id=3222

6 juni: één dag denkkracht voor de stad
Op 6 juni gaan Amsterdammers met elkaar in gesprek in de Zuiderkerk over onderwerpen die zij 
samen hebben aangedragen. De top is een burgerinitiatief van een groep Amsterdamse 
vrijwilligers die een platform willen bieden waar Amsterdammers met elkaar praten over 
onderwerpen die zij voor de stad belangrijk vinden. Aanmelden kan vanaf 30 april via http://
burgertop-amsterdam.nl/deelnemen/

Vergadering regioraad, 16 juni 2015, 20:45-23:00 uur, Raadszaal stadhuis 
Agenda nog niet bekend. http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad/?
evt_month=06&zoeken_term=&evt_year=2015

Provinciale staten Noord-Holland
Vragen over snelle buslijn Haarlem -Amsterdam Zuid. Datum binnenkomst: 7 mei 2015,Fractie(s): 
D66,Indiener(s): Struben, H.W. Ingekomen Statenvragen nr. 36-2015 (129 KB)

Werkzaamheden spoor 30/31 mei en 6/7 juni geen tot beperkt treinverkeer tussen Amsterdam en 
Schiphol
In de weekenden van 30 en 31 mei 2015 en 6 en 7 juni 2015 rijden er geen rechtstreekse treinen 
tussen Amsterdam en Schiphol. Van maandag 1 t/m vrijdag 5 juni 2015 rijden de treinen tussen 
Amsterdam en Schiphol grotendeels volgens dienstregeling. 

http://fd.nl/binaries/32/66/11/krant-20150513-0-005-025.pdf
http://fd.nl/binaries/32/66/11/krant-20150513-0-005-025.pdf
http://fd.nl/binaries/32/66/11/krant-20150513-0-005-025.pdf
http://fd.nl/binaries/32/66/11/krant-20150513-0-005-025.pdf
http://fd.nl/binaries/32/66/11/krant-20150513-0-005-025.pdf
http://fd.nl/binaries/32/66/11/krant-20150513-0-005-025.pdf
https://fd.nl/ondernemen/1103821/zuidasdok-baart-rai-zorgen
https://fd.nl/ondernemen/1103821/zuidasdok-baart-rai-zorgen
https://fd.nl/ondernemen/1103821/zuidasdok-baart-rai-zorgen
https://fd.nl/ondernemen/1103821/zuidasdok-baart-rai-zorgen
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2015/05/11%5B2%5D/rijksvastgoedbedrijf-verlengt-strawinskyhuis
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2015/05/11%5B2%5D/rijksvastgoedbedrijf-verlengt-strawinskyhuis
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2015/05/11%5B2%5D/rijksvastgoedbedrijf-verlengt-strawinskyhuis
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2015/05/11%5B2%5D/rijksvastgoedbedrijf-verlengt-strawinskyhuis
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2015/05/11%5B2%5D/rijksvastgoedbedrijf-verlengt-strawinskyhuis
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2015/05/11%5B2%5D/rijksvastgoedbedrijf-verlengt-strawinskyhuis
http://www.ravage-webzine.nl/2015/05/13/gesubsidieerde-ongelijkheid-in-het-avondland/
http://www.ravage-webzine.nl/2015/05/13/gesubsidieerde-ongelijkheid-in-het-avondland/
http://www.ravage-webzine.nl/2015/05/13/gesubsidieerde-ongelijkheid-in-het-avondland/
http://www.ravage-webzine.nl/2015/05/13/gesubsidieerde-ongelijkheid-in-het-avondland/
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/uitnodiging/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150416&utm_content=link_ID0EBMCI&utm_campaign=Donderdag%207%20mei%202015
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/uitnodiging/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150416&utm_content=link_ID0EBMCI&utm_campaign=Donderdag%207%20mei%202015
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/uitnodiging/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150416&utm_content=link_ID0EBMCI&utm_campaign=Donderdag%207%20mei%202015
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/uitnodiging/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150416&utm_content=link_ID0EBMCI&utm_campaign=Donderdag%207%20mei%202015
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/uitnodiging/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150416&utm_content=link_ID0EBMCI&utm_campaign=Donderdag%207%20mei%202015
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/uitnodiging/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150416&utm_content=link_ID0EBMCI&utm_campaign=Donderdag%207%20mei%202015
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/uitnodiging/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150416&utm_content=link_ID0EBMCI&utm_campaign=Donderdag%207%20mei%202015
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/uitnodiging/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150416&utm_content=link_ID0EBMCI&utm_campaign=Donderdag%207%20mei%202015
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/uitnodiging/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150416&utm_content=link_ID0EBMCI&utm_campaign=Donderdag%207%20mei%202015
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/uitnodiging/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20150416&utm_content=link_ID0EBMCI&utm_campaign=Donderdag%207%20mei%202015
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/705398/hr-iv999-mobiliteits_agenda-persversie-hr_beelden.pdf
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/705398/hr-iv999-mobiliteits_agenda-persversie-hr_beelden.pdf
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/705398/hr-iv999-mobiliteits_agenda-persversie-hr_beelden.pdf
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/705398/hr-iv999-mobiliteits_agenda-persversie-hr_beelden.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=235355/type=pdf/0._Commissie_Flap.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=235355/type=pdf/0._Commissie_Flap.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=235317/type=pdf/150520_Commissie_Flap_TKN_uitrol_bezoekersregeling_v1.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=235317/type=pdf/150520_Commissie_Flap_TKN_uitrol_bezoekersregeling_v1.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=235317/type=pdf/150520_Commissie_Flap_TKN_uitrol_bezoekersregeling_v1.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=235317/type=pdf/150520_Commissie_Flap_TKN_uitrol_bezoekersregeling_v1.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3222
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3222
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3222
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3222
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3222
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3222
http://burgertop-amsterdam.nl/deelnemen/
http://burgertop-amsterdam.nl/deelnemen/
http://burgertop-amsterdam.nl/deelnemen/
http://burgertop-amsterdam.nl/deelnemen/
http://burgertop-amsterdam.nl/deelnemen/
http://burgertop-amsterdam.nl/deelnemen/
http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad/?evt_month=06&zoeken_term=&evt_year=2015
http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad/?evt_month=06&zoeken_term=&evt_year=2015
http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad/?evt_month=06&zoeken_term=&evt_year=2015
http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad/?evt_month=06&zoeken_term=&evt_year=2015
http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad/?evt_month=06&zoeken_term=&evt_year=2015
http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad/?evt_month=06&zoeken_term=&evt_year=2015
http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=X&ID=15383996-2834-489c-940c-a0e87e872268
http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=X&ID=15383996-2834-489c-940c-a0e87e872268


ProRail legt over een lente van 8 km twee extra sporen aan tussen Schiphol/Riekerpolder en 
station Duivendrecht. Van zaterdag 30 mei tot maandag 8 juni 2015 vinden er op meerdere 
locaties langs het spoor diverse werkzaamheden plaats. Dat geeft geluidshinder. De uitbreiding 
van de sporen zijn volgens de huidige planning gereed eind 2016. 

Werkzaamheden woningbouwproject Intermezzo
Op 19 en 20 mei worden drie keldervloeren afgewerkt van het woningbouwproject Intermezzo. Het 
egaliseren van de vloeren kan geluidshinder opleveren. Dit project ligt tussen de Gustav 
Mahlerlaan en de De Boelelaan en langs de Leonard Bernsteinstraat. http://www.amsterdam.nl/
zuidas/nieuws/2015/04-april/avond/

Werkzaamheden Beethovenstraat - Stadionweg
In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden t/m vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op 
de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest u op de site van 
http://www.gvb.nl/sites/default/files/bb_beethovenstraat-stadionweg_mrt-mei2015.pdf
2. Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen 
aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/03-maart/werkzaamheden-0/

Werkzaamheden Prinses Irenestraat
Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat in het Beatrixpark is de 
straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd naast de 
huidige fietsstraat. De werkzaamheden duren van eind april tot novembet
 http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/werkzaamheden/

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Kennisgeving
Aanwijzing gemeentelijk monument Turmacgebouw, De Boelelaan 2-8, Zuidas

Opheffing gehandicaptenparkeerplaats
Op grond van de Wegenverkeerswet en het BABW kan het Dagelijks Bestuur van de 
bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid overgaan tot intrekking van een 
gehandicaptenparkeerplaats voorzien van een bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990.
Op basis van voornoemde overwegingen meent het algemeen bestuur dat de 
gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Gustav Mahlerplein 29-35 met onderbord voorzien van 
een kenteken dient te worden verwijderd.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-13360.html

Aanvraag evenementenvergunning
Europaboulevard 10, 1083 AD: voor het houden van een evenement "GSM (Global Sales Event)" 
op 29 juni 2015 van 18:00 uur tot 00:00 uur. Dossiernummer 32-1058602.
De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. Gedurende genoemde periode 
kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@899808/aanvraag/

Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van een evenement "De Nieuwe Poort & Calvijn 
met Junior College Straatvoetbaltoernooi 2015" op 4 juni 2015 van 09:00 uur tot 20:00 uur. 
Dossiernummer 32-1036806.
De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. http://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@901617/aanvraag-gustav/
Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED: voor het houden van een evenement 
"Eindexamententoonstelling" van 1 juli 2015 tot en met 5 juli 2015 van 10:00 uur tot 20:00 uur. 
Dossiernummer 32-1061140. De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901616/aanvraag-fred/
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Claude Debussylaan 80, 1082 MD: voor het houden van een evenement "De BrauwBQ" op 3 juli 
2015 van 17:00 uur tot 22:00 uur. Dossiernummer 32-1061851.
De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. http://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@901615/aanvraag-claude/
IJsbaanpad 1 A, 1076 CV: voor het houden van het evenement "Graduation Show Sandberg 
Instituut" op 18 juni 2015 tot en met 21 juni 2015 van 15:00 uur tot 21:00 uur en op 21 juni 2015. 
Dossiernummer 32-1052600. De aanvraag ligt twee weken ter inzage. http://www.amsterdam.nl/
actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902682/aanvraag-ijsbaanpad/
De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "On the Roof Filmfestival" van 
31 augustus 2015 tot en met 4 september 2015 van 17:00 uur tot 23:30 uur. Dossiernummer 
32-1064330. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902572/
aanvraag-boelelaan/

Aanvraag omgevingsvergunning
Zuidelijke Wandelweg 93 t/m 127 – 1079RK, aanleg gesloten bodemenergiesysteem, datum 
ontvangst: 21-04-2015, dossiernummer: OLO 1756749 – Z 22952. http://www.amsterdam.nl/
actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902116/aanvraag-9/

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Fred. Roeskestraat 55 – 1076EC: oprichten tijdelijke rechtbank, datum beschikking: 07-05-2015, 
dossiernummers: OLO-1635954 – Z 11682.
Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen inzake verlengen beslistermijn kan er 
geen bezwaar worden ingediend. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n).
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902132/verlenging/
Beatrixpark t.h.v. Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van twaalf bomen in het 
Beatrixpark t.h.v. Diepenbrockstraat 1, verzonden d.d. 11 mei 2015. OLO-nummer 1715092.http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901905/verlenging-0/

Verleende omgevingsvergunningen
De Boelelaan 1117 - 1081HV: het verlengen van de instandhoudingstermijn van de CCA van de 
VU-mc voor een termijn tot 5 juli 2020, datum beschikking: 11-05-2015, dossiernummer: OLO 
1613587 – Z 28695.
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. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902124/besluit-1/
Buiten behandeling gelaten
Banstraat tegenover 46, Beatrixpark naast Beethovenstraat 131-137, Apollolaan tegenover 142 en 
Minervalaan 96, 1071 KB: voor het plaatsen van (vier) kunstobjecten in de openbare ruimte 
waaronder op het water in het Beatrixpark tegenover de Beethovenstraat 131-137, in de openbare 
ruimte tegenover Banstraat 46, Apollolaan 142 en Minervalaan 96 voor de duur van vijf jaar, 
verzonden d.d. 22 april 2015. OLO-nummer 1636931. Informatie over bezwaar maken. http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@898466/besluit-22/
Prinses Margrietstraat 13, 1077 KZ: voor het vergroten van het gebouw doormiddel van het maken 
van een extra bouwlaag en het samenvoegen hiervan met de eerste verdieping en begane grond 
met bestemming daarvan tot één woning, verzonden d.d. 6 mei 2015. OLO-nummer 1638491. 
Informatie over bezwaar maken. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@901118/besluit-11/
Beethovenstraat 69, 71 en 75, 1077 HP: voor het bouwkundig samenvoegen van twee winkelunits 
tot één winkel, het vergroten hiervan door middel van een uitbouw aan de achterzijde, het 
vervangen van het dakterras op de uitbouw aan de achtergevel, het plaatsen van een condensor, 
gedeeltelijk verdiept, op de uitbouw, het plaatsen van reclame-uitingen aan de voorgevel, 
verzonden d.d. 6 mei 2015. OLO-nummer 1670397. Informatie over bezwaar maken.
De Boelelaan 403-767, 1082RJ: voor het vergroten van een aantal woningen gelegen op de 
achtste verdieping door middel van het bouwen van een extra bouwlaag, het vernieuwen van twee 
entrees aan de Boelelaan en het vervangen van de galerij-, en balkonhekken aan de voor- en 

http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901616/aanvraag-fred/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901616/aanvraag-fred/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901615/aanvraag-claude/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901615/aanvraag-claude/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901615/aanvraag-claude/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901615/aanvraag-claude/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901615/aanvraag-claude/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901615/aanvraag-claude/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902682/aanvraag-ijsbaanpad/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902682/aanvraag-ijsbaanpad/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902682/aanvraag-ijsbaanpad/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902682/aanvraag-ijsbaanpad/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902682/aanvraag-ijsbaanpad/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902682/aanvraag-ijsbaanpad/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902572/aanvraag-boelelaan/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902572/aanvraag-boelelaan/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902572/aanvraag-boelelaan/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902572/aanvraag-boelelaan/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902572/aanvraag-boelelaan/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902572/aanvraag-boelelaan/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902116/aanvraag-9/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902116/aanvraag-9/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902116/aanvraag-9/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902116/aanvraag-9/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902116/aanvraag-9/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902116/aanvraag-9/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902132/verlenging/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902132/verlenging/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902132/verlenging/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902132/verlenging/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901905/verlenging-0/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901905/verlenging-0/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901905/verlenging-0/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901905/verlenging-0/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902124/besluit-1/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902124/besluit-1/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902124/besluit-1/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902124/besluit-1/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@857713/bezwaar-maken/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@857713/bezwaar-maken/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@898466/besluit-22/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@898466/besluit-22/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@898466/besluit-22/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@898466/besluit-22/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@898466/besluit-22/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@898466/besluit-22/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@857713/bezwaar-maken/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@857713/bezwaar-maken/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901118/besluit-11/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901118/besluit-11/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901118/besluit-11/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901118/besluit-11/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901118/besluit-11/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901118/besluit-11/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@857713/bezwaar-maken/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@857713/bezwaar-maken/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@857713/bezwaar-maken/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@857713/bezwaar-maken/


achterzijde van het gebouw, verzonden d.d. 11 mei 2015. OLO-nummer 1643851. http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@901918/besluit-e/
Europaboulevard 21 – 1079PC: het in gebruik nemen van een gebouw als hotel, datum 
beschikking: 01-05-2015, dossiernummer: Z6137 – OLO 1650917.
De vergunning en bijbehorende stukken liggen van14 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage 
bij het stadsdeelkantoor Zuid. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/
@902129/besluit-5/
De Boelesloot nabij Beethovenstraat – 1082LR: het realiseren van een kadeconstructie, datum 
beschikking: 12-05-2015, dossiernummer: OLO 1713309 – Z 13321. http://www.amsterdam.nl/
actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902125/besluit-2/
De Boelelaan 1117 - 1081HV: het verlengen van de instandhoudingstermijn van de CCA van de 
VU-mc voor een termijn tot 5 juli 2020, datum beschikking: 11-05-2015, dossiernummer: OLO 
1613587 – Z 28695. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@902124/
besluit-1/

Aanvraag staanplaatsvergunning
De Boelelaan tegen over nummer 1091, 1081 HV: voor het innemen van een tijdelijke staanplaats 
op de locatie voor de verkoop van Stews, salades, sappen en gezonde snacks van maandag tot 
en met zondag van 06:00 uur tot 22:00 uur. Dossiernummer 70-1054853. http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@898022/aanvraag-boelelaan/

Expositie Zuidas ondergronds t/m 5 juni 2015 in de tunnel onder het WTC Amsterdam (Zuidplein). 
Bij binnenkomst in het WTC neemt u de roltrap naar beneden en loopt u naar de tunnel onder het 
plein. U kunt terecht op werkdagen van 06:00 tot 20:00 uur. http://www.amsterdam.nl/zuidas/
agenda/?EvtIdt=77773

Pure Markt in het Amstelpark
Vanaf zondag 12 april t/m 11 oktober 11-18:00 uur ieder tweede zondag van de maand.

Op 21 mei rondleidingen ArtZuid door leerlingen van het Ignatiuscollege. De tijden zijn:
9:30-11:30/11:30-13:30/13:30-15:30/15.30-17.30 uur. Op aanvraag kunnen groepen ook op andere 
tijden een rondleiding krijgen. Tevens kan men op aanvraag thuis opgehaald worden en na afloop 
weer thuisgebracht worden. Meldt u aan via mas-artzuid@ignatiusgymnasium.nl

22 mei Poetry Slam 17.00-20.00, in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
De Poetry slam zal een avond vol poezië zijn op het podium van De Nieuwe Poort. Er zal daarbij 
een professionele jury aanwezig zijn die de uiteindelijke winnaar bekend zal maken. In deze jury 
zal onder andere Daan Zeijen zitten, Nederlands Kampioen Poetry Slam 2015. 
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/poetry-slam
Javascript kan niet worden uitgevoerd.
26 mei 12:30 lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Fraukje Ramona Weishaupt, Keltische harpiste, singer-songwriter-componist en (bas) klarinettist. 
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
ArtZuid 2015 Concentratie & Verdieping 22 mei-22 september
De vierde editie van de tweejaarlijkse internationale sculptuurroute in Amsterdam wordt gehouden 
van 22 mei – 22 september 2015. Rudi Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, en tentoonstellingsmaker Maarten Bertheux presenteren een innovatief 
tentoonstellingsconcept met 18 ‘podia’ op de open plekken van de route. Concentratie en 
verdieping is het motto. http://www.artzuid.nl

31 mei van 14.00-17.00 uur opening Summer Program Zone2Source 
O.a. expositie Aqua Planet in het Glazenhuis in het Amstelpark 
http://us3.campaign-archive1.com/?
u=8653d22c40adb7b0243f89878&id=0beed57dcc&e=408a6e49f8
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Weekbericht  18 & 19
Passage station Zuid wordt aangepast
Om ruimte maken voor de verbouwing van de Noord/Zuidlijn in station Amsterdam Zuid deze 
zomer, gaan de AKO en Burger King weg uit de stationspassage. De voorbereidingen beginnen in 
de week van 28 april.http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/burger-king-ako/

VUMC kan Imaging Center bouwen
In een reactie op de overeenstemming met het bankenconsortium zegt Wouter Bos, voorzitter van 
de raad van bestuur van VUmc: 'Met de financieringsovereenkomst geven de banken aan 
vertrouwen te hebben in de sterke positie van VUmc in de gezondheidszorg in ons land. We zijn 
blij dat de bouw van het nieuwe VUmc Imaging Center nu daadwerkelijk van start gaat. Dankzij dit 
nieuwe centrum kunnen we straks de diagnose en behandeling van onze patiënten nog verder 
verbeteren en zijn we in staat om toonaangevend onderzoek te blijven doen met de aller 
modernste apparatuur.' https://www.vumc.nl/afdelingen/over-vumc/nieuws/financiering-imaging-
center/

Zentuin in Zuidas: De stilte voorbij
Een 25 minuten documentaire geflimd door Marleen van der Werf. De Chinese Penjing tuin is een 
Zentuin in het midden van de drukke Zuidas in Amsterdam.We leren haar bezoekers kennen terwijl 
we op onderzoek gaan in de in de miniatuur rotslandschappen van de tuin. De film is gemaakt met 
support van het  Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stichting Vrienden van de Hortus VU en de 
Boeddhistische Omroep Stichting. uitzendingen waren er op 19-4-2015 13:00-13:30 NPO 2 en 
24-4-2015 14:20-14:50 NPO 2. http://www.bosrtv.nl/uitzending.aspx?lIntEntityId=1849

Snelle buslijn van Haarlem naar Zuidas loopt gevaar
Dat kopte Dichtbij.nl: ”Op 22 april eindigde de inspraak op de plannen van Rijkswaterstaat om de 
A10 Zuid door de Amsterdamse Zuidas te ondertunnelen. Dagelijks reizen 
duizenden Haarlemmers met de rode bussen van R-Net 346 naar hun werk op de Zuidas. Deze 
bussen die nu nog over aparte stroken langs de belangrijkste knooppunten kunnen rijden, zullen in 
de nieuwe situatie hun weg moeten vinden door het overige verkeer. Rover-afdeling Haarlem en 
Omstreken roept gemeente Haarlem, provincie, Connexxion en de Stadsregio Amsterdam op om 
in actie te komen.” Lees hier verder. http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regionaal-nieuws/
artikel/3991040/snelle-buslijn-van-haarlem-naar-zuidas-loopt-gevaar.aspx

Nieuws uit B&W week 18
* Het college stelt het bestemmingsplan vast voor de eerste herziening van de Kop Zuidas. Dit 
wordt besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 27 mei 2015.
 Het college neemt kennis van de Nota van Uitgangspunten over de Boelelaan Oost.

Vergadering raadscommissie I en D, 8 mei, 
Bij tkn Ruimetlijke ordening Halfjaarsrapportage ZuidasDok Halfjaarsrapportage Zuidasdok 
260.4Kb Bijlage.

Besluiten DB Regioraad 23 april 2015
Benoeming leden Reizigers Adviesraad 
Het dagelijks bestuur benoemt de volgende nieuwe leden van de Reizigers Advies Raad (RAR): 
Mevrouw A. Wiertz (ouderenorganisatie ANBO)  wn Mevrouw E. van Eijk (ouderenorganisatie 
ANBO). http://www.stadsregioamsterdam.nl/bestuurlijke/@5929/nieuws-db-23-april/

Vergadering regioraad, 16 juni 2015, 20:45-23:00 uur, Raadszaal stadhuis 
Agenda nog niet bekend. http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad/?
evt_month=06&zoeken_term=&evt_year=2015

Lees hier de Nieuwsbrief Dienst Zuidas april 2015
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbriefzuidas/2015/nieuwsbrief-zuidas/
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Aanpak oever bij Convict in Beatrixpark 
Het terrein in het Beatrixpark rond de Kapel en het Convict en het terrein langs de oever van de in 
2014 aangelegde waterpartij wordt de komende weken opgeknapt. Restaurant As krijgt een terras 
aan het water. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/schoonmaken-oever/

Wegafsluiting S109 27-4 t/m 4-5
In de avond- en nachten van 27 april tot en met maandagochtend 4 mei wordt er gewerkt aan de 
afrit S109 van de A10. Maandag 27 april tot en met donderdag 30 april is de afrit ’s nachts van 
23.00 uur – 5.00 uur afgesloten. Tijdens het weekend van vrijdag 1 mei vanaf 23.00 uur tot 
maandag 4 mei om 5.00 uur is de afrit zowel overdag als ’s nachts afgesloten. De S109 rijrichting 
Schiphol – Amsterdam is gewoon open.
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. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/afsluiting-afrit/

Werkzaamheden voor woningbouw Square
Op 7, 8, 11 of 12 mei wordt de keldervloer van woningbouwproject Square gestort. Het egaliseren 
van de vloeren kan geluidshinder opleveren.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/werkzaamheden-0/

Werkzaamheden Beethovenstraat - Stadionweg
In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden t/m vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op 
de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest u op de site van 
http://www.gvb.nl/sites/default/files/bb_beethovenstraat-stadionweg_mrt-mei2015.pdf
2. Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen 
aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/03-maart/werkzaamheden-0/

Werkzaamheden Prinses Irenestraat
Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat in het Beatrixpark is de 
straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd naast de 
huidige fietsstraat. De werkzaamheden duren van eind april tot november 2015. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/werkzaamheden/

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Besluit ontheffing geluid 5.5. APV (nachtwerk) Spoortraject Duivendrecht-Schiphol OV SA
* Duivendrecht-Schiphol OV SA, 1079 MZ: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 1 april 2015 tot en met 31 december 2016, verzonden d.d. 7 april 2015. 
Dossiernummer 61-1037933.
Voor het inzien van het besluit en de stukken moet u een afspraak maken op het kantoor stadsdeel 
Zuid. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@894775/besluit-
ontheffing/

Aanvraag evenementenvergunning
* Gustav Mahlerplein 90, 1082 MA: voor het houden van een evenement "Zuidas Run" op 21 juni 
2015 van 09:00 uur tot en met 17:00 uur. Dossiernummer 32-1028179.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken 
kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten 
aan: Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@897672/
aanvraag-gustav/

Aanvraag omgevingsvergunning
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* Beatrixpark ter hoogte van Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van twaalf bomen 
staande in het Beatrixpark nabij de ingang aan de Diepenbrockstraat, ingekomen d.d. 20 maart 
2015. OLO-nummer 1715092.
Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u of een zienswijze indienen, of 
bezwaar maken. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@897000/
aanvraag-13/
De Boelelaan 1105 - 1081HV, aanleggen nieuwe in-/uitrit en plaatsen hekwerk.
Datum ontvangst: 17-04-2015. Dossierkenmerk: OLO 1760025 – Z 22317. De aanvraag ligt nog 
niet ter inzage.  http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@897945/
aanvraag/

Verlenging beslistermijn
* De Boelelaan 1117,– 1054MB, oprichten ketenpark. Datum besluit: 17-04-2015. 
Dossierkenmerk: OLO 1585019 – Z 10054. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@898460/verlenging/

Verleende omgevingsvergunning
• Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Rosy Wertheimstraat (Zuidschans), voor het oprichten van 
6 woningen. Datum beschikking: 20-04-2015, Dossiernummer: OLO 1580337.http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@898459/besluit-7/

Verleende exploitatievergunning horeca
*De Boelelaan 1111, 1081 HV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, 
verzonden d.d. 16 april 2015. Dossiernummer 16-1027748.
Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket 
van stadsdeel Zuid. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@898784/
besluit-7/

Expositie Zuidas ondergronds t/m 5 juni 2015 in de tunnel onder het WTC Amsterdam  (Zuidplein). 
Zuidas Ondergronds legt in heldere taal uit hoe complexe systemen voor water, energie en 
datacommunicatie de vitale functies van Zuidas bedienen. Bij binnenkomst in het WTC neemt u de 
roltrap naar beneden en loopt u naar de tunnel onder het plein. U kunt terecht op werkdagen van 
06:00 tot 20:00 uur. http://www.amsterdam.nl/zuidas/agenda/?EvtIdt=77773

Pure Markt in het Amstelpark
Vanaf zondag 12 april t/m 11oktober 11-18:00 uur ieder tweede zondag van de maand.

7 mei The Jacobs, Jazz at the Southazz in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
Iedere eerste donderdagavond van de maand wordt De Nieuwe Poort opgeluisterd met jazz. http://
www.denieuwepoort.org/nl//event/jazz-at-the-southazz-met-the-jacobs

5 mei vrijheidsmaaltijd/lunch in De Klencke
Bij revalidatie- en zorgcentrum Vreugdehof (De Klencke 111, Buitenveldert) wordt een 
vrijheidslunch georganiseerd. U bent vanaf 11.30 uur welkom en het duurt tot ca 14.00 uur."

tot 17 mei expo Black2 van Zone2source, het Glazenhuis, Amstelpark!
Black2: Malevich and ArtScience, symposium op woensdag 6 mei, 14.30–18.00 uur
http://zone2source.net/nl/malevichblack2/

12 mei 12:30-13:00 uur, het Maneon Trio in de Thomaskerk 
Céleste Zewald, klarinet, Örs Kőszeghy, violoncello en Daniël Kramer, piano
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma

ArtZuid 2015 Concentratie & Verdieping 22 mei-22 september
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De vierde editie van de tweejaarlijkse internationale sculptuurroute in Amsterdam wordt gehouden 
van 22 mei – 22 september 2015. Rudi Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, en tentoonstellingsmaker Maarten Bertheux presenteren een innovatief 
tentoonstellingsconcept met 18 ‘podia’ op de open plekken van de route. Concentratie en 
verdieping is het motto. http://www.artzuid.nl

Weekbericht 16 & 17

Zienswijze op ZuidasDok
BPZ laat haar bezorgdheid horen over onder meer het overdragen van de regie aan een 
(commerciele) bouwconglomeraat. Meer regie door de overheid is wenselijk. En: maak 
Brittenpassage gewoon openbaar toegankelijk. Plaats uniforme geluisdschermen langs het 
tunnelvrije deel A10. En houdt rekening met aanleg van het 5e en 6e spoor.. Lees hier de 
ingediende zienswijzen van BPZ. http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-admin/post.php?
post=9332&action=edit&message=1
Op sommige punten lopen de visies nogal uit een. Maar men deelt de vrees voor de gevolgen van 
de langdurige bouwoverlast. 
De VVvBeatrixpark gaat ook in op het verlies aan groen/krappe groene zoom en de extra 
waterberging.
Anderzijds horen we ook ander geluiden. Enkele bewoners van Zuidas zetten nog altijd 
vraagstekens bij de noodzaak van de bouw van de tunnel. “De realisatie van het Zuidasdok 
betekent dat er tenminste gedurende meer dan 10 jaar sprake zal zijn van een grote 
onoverzichtelijke bouwput. De beleving van de openbare ruimte zal sterk negatief worden 
beïnvloed. http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9332

Meerdere artikelen verschenen over verbreding zuidelijke A10 en de tunnel Zuidas. O.a. in het FD 
(registratie) en op NU.nl. Het FD kopte ondergronds brengen duurt zeker 10 jaar. 
Artikel uit het FD van 24 april door Battes en Rooijers (registratie). Oram, de vereniging van 
Ondernemers in Amsterdam zet vraagtekens bij vrijheid die aannemers bij de uitvoering van 
ZuidasDok krijgen. https://fd.nl/economie-politiek/1101424/critici-vinden-aanleg-zuidasdok-duur-
overbodig-en-vrezen-grote-overlast
Projectorganisatie ZuidasDok reageerde op het artikel lees hier verder. http://www.amsterdam.nl/
zuidas/nieuws/2015/04-april/optie/

Onlinepeiling over Zuidas levert 874 reacties
Volgende maand verschijnt een rapportage over de uitkomsten van de peiling. 
Wilt u nu al een blik werpen op de uitkomsten? Op site van dienst Zuidas kunt u een overzicht zien 
van de reacties op de stellingen en op de open vraag.
Met de resultaten van de denkZuidas-sessie en de online peiling gaat de werkgroep van 
denkZuidas aan de slag. Tijdens een slotbijenkomst op 9 juni wordt een terugkoppeling gegeven 
over de resultaten van de online peiling. De Visie Zuidas 2015 is dan in concept gereed. Dat 
concept wordt voor vaststelling door College van B&W. Na de slotbijeenkomst op 9 juni wordt de 
conceptvisie aangeboden aan het College van B&W en volgt het formele inspraakproces. U heeft 
op dat moment nog inspraakmogelijkheden.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/peiling-denkzuidas/

Bloemen voor 1000ste bewoner Zuidas 
Met de komst van de studentenhuisvesting Ravel Residence heeft de 1.000ste bewoner zich in 
Zuidas ingeschreven. Studente Nina Serova werd donderdag 16 april feestelijk onthaald door 
Sebastiaan Capel, voorzitter van de bestuurscommissie Zuid. 
http://www.zuid.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/overigen/index/index_nieuws_home/
@897677/1-000ste-inwoner/
En studenten zijn erg te spreken over hun nieuwe onderkomen. http://www.amsterdam.nl/zuidas/
nieuws/2015/04-april/voel-thuis/
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Aanpak oever bij Convict in Beatrixpark 
Het terrein in het Beatrixpark rond de Kapel en het Convict en het terrein langs de oever van de in 
2014 aangelegde waterpartij wordt de komende weken opgeknapt. Restaurant As krijgt een terras 
aan het water. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/schoonmaken-oever/

Strategische doelstellingen gebiedsagenda Buitenveldert-Zuidas
De gebiedsagenda is het resultaat van gesprekken die gevoerd zijn met bewoners, bedrijven en 
andere maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad stelt de gebiedsagenda op 1 en 2 juli 
vast. Lees hier verder.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/unaniem-besluit/?
utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-
mail&utm_term=20150421&utm_content=link_ID0EZ5DI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuidas
%20-%20april%202015

Uit de raadsvergadering van 22 april
In de raadsvergadering van 22 april stond een raadsadres over de Brittenpassage en het 
doortrekken N/Zlijn op de agenda. Lees het bij agdpunt 36.
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3216

Wegafsluiting S109 27-4 t/m 4-5
In de avond- en nachten van 27 april tot en met maandagochtend 4 mei wordt er gewerkt aan de 
afrit S109 van de A10. Maandag 27 april tot en met donderdag 30 april is de afrit ’s nachts van 
23.00 uur – 5.00 uur afgesloten. Tijdens het weekend van vrijdag 1 mei vanaf 23.00 uur tot 
maandag 4 mei om 5.00 uur is de afrit zowel overdag als ’s nachts afgesloten. De S109 rijrichting 
Schiphol – Amsterdam is gewoon open.
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. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/afsluiting-afrit/

Werkzaamheden Beethovenstraat - Stadionweg
In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden t/m vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op 
de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest u op de site van 
http://www.gvb.nl/sites/default/files/bb_beethovenstraat-stadionweg_mrt-mei2015.pdf
T/m april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de Beethovenstraat, tussen de Gustav 
Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de warmte koude opslagbronnen aan 
te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 400-500 Beethoven. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/afsluiting-voet/
3. Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen 
aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/03-maart/werkzaamheden-0/

Werkzaamheden Prinses Irenestraat
Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat in het Beatrixpark is de 
straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd naast de 
huidige fietsstraat. De werkzaamheden duren van eind april tot november 2015. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/werkzaamheden/

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie
Bekendmaking
* Verkeersbesluit instellen touringcarhaltes op de ventweg van de Europaboulevard tussen de De 
Boelelaan en de Arent Janszoon Ernststraat Amsterdam-Zuid.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-10848.html

Besluit ontheffing geluid 5.5. APV (nachtwerk) Spoortraject Duivendrecht-Schiphol OV SA
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* Duivendrecht-Schiphol OV SA, 1079 MZ: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 1 april 2015 tot en met 31 december 2016, verzonden d.d. 7 april 2015. 
Dossiernummer 61-1037933.
Voor het inzien van het besluit en de stukken moet u een afspraak maken op het kantoor stadsdeel 
Zuid. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@894775/besluit-
ontheffing/

Aanvraag omgevingsvergunning
* Gustav Mahlerlaan 10 – 1082 PP, het oprichten van een gebouw, met bestemming daarvan tot 
ontvangst en vergader paviljoen t.b.v. de ABN Amro, 14-04-2015, dossierkenmerk: OLO 1745537 
– Z 21930. 
Gustav Mahlerlaan (noord- en westzijde Atriumgebouw) – 1082MK, het realiseren van een 
parkeergarage, 13-04-2015,, dossiernummer: OLO 1752077 – Z21935.
Gustav Mahlerlaan (Atrium torens A+B) – 1082MK, het realiseren van 2 kantoortorens, 
13-04-2015, dossiernummer: OLO-1612845 – Z21937.
De aanvragen liggen nog niet ter inzage. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@897950/aanvraag-4/
Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Rosy Wertheimstraat (Zuidschans): 1082: voor het oprichten 
van 6 woningen,  20-04-2015, dossiernummer: OLO 1580337. http://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@897946/aanvraag-0/
* De Boelelaan 1105 - 1081HV, aanleggen nieuwe in-/uitrit en plaatsen hekwerk, 17-04-2015, 
ossierkenmerk: OLO 1760025 – Z 22317. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@897945/aanvraag/

Aanvraag exploitatievergunning horeca
* Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
zonder terras. Dossiernummer 16-1048274. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@895774/aanvraag/
* Gustav Mahlerlaan 3005, 1081 LB: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras. Dossiernummer 16-1048170. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@895474/aanvraag-2/
De aanvragen ligt twee weken, ter inzage tijdens de openingstijden van het loket van het 
tsadsdeelZuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel 
Zuid,Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Expositie Zuidas ondergronds t/m 5 juni 2015 in de tunnel onder het WTC Amsterdam  (Zuidplein). 
Zuidas Ondergronds legt in heldere taal uit hoe complexe systemen voor water, energie en 
datacommunicatie de vitale functies van Zuidas bedienen. Bij binnenkomst in het WTC neemt u de 
roltrap naar beneden en loopt u naar de tunnel onder het plein. U kunt terecht op werkdagen van 
06:00 tot 20:00 uur. http://www.amsterdam.nl/zuidas/agenda/?EvtIdt=77773

Pure Markt in het Amstelpark
Vanaf zondag 12 april t/m 11oktober 11-18:00 uur ieder tweede zondag van de maand.

7 mei The Jacobs, Jazz at the Southazz in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
Iedere eerste donderdagavond van de maand wordt De Nieuwe Poort opgeluisterd met jazz. http://
www.denieuwepoort.org/nl//event/jazz-at-the-southazz-met-the-jacobs

5 mei vrijheidsmaaltijd/lunch in De Klencke
Bij revalidatie- en zorgcentrum Vreugdehof (De Klencke 111, Buitenveldert) wordt een 
vrijheidslunch georganiseerd. U bent vanaf 11.30 uur welkom en het duurt tot ca 14.00 uur."

tot 17 mei expo Black2 van Zone2source, het Glazenhuis, Amstelpark!
Black2: Malevich and ArtScience, symposium op woensdag 6 mei, 14.30–18.00 uur
http://zone2source.net/nl/malevichblack2/
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12 mei 12:30-13:00 uur, het Maneon Trio in de Thomaskerk 
Céleste Zewald, klarinet, Örs Kőszeghy, violoncello en Daniël Kramer, piano
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma

ArtZuid 2015 Concentratie & Verdieping 22 mei-22 september
De vierde editie van de tweejaarlijkse internationale sculptuurroute in Amsterdam wordt gehouden 
van 22 mei – 22 september 2015. Rudi Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, en tentoonstellingsmaker Maarten Bertheux presenteren een innovatief 
tentoonstellingsconcept met 18 ‘podia’ op de open plekken van de route. Concentratie en 
verdieping is het motto. http://www.artzuid.nl

Weekbericht 15 & 16
 Teken de petitie voor Schone lucht 
De eerste resultaten zijn inmiddels bekend en kunnen hier bekeken worden: https://
milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/meetcampagne2015. U vint er ook de petitie. 

Het Parool kopte:”De bouw van de tunnel onder de Zuidas zal financieel uit de hand lopen.“
Bovendien komt die tunnel nooit op tijd klaar én is hij straks overbodig. Dat zegt emeritus 
hoogleraar Hennes de Ridder in Het Parool van 31 maart. 'In Parijs kunnen ze met minder 
toe.'http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3937711/2015/03/31/
Bouw-tunnel-Zuidas-loopt-financieel-uit-de-hand-en-is-straks-overbodig.dhtml

Opiniestukken over Zuidas en de tunnel in Het Parool 
Zuidas groener! Ingezonden brief raadsleden in Het Parool
De Zuidas kan door het ondergronds brengen van de A10-Zuid een aantrekkelijk en bijzonder 
woongebied worden. Internationale voorbeelden laten zien hoe, schrijven raadsleden Bart Vink 
(D66) en Daniël van der Ree (VVD) in een ingezonden brief in Het Parool. Om het echt 
aantrekkelijk te maken, is vooral meer groen nodig Bart Vink (D66) en Daniël van der Ree (VVD)
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3944833/2015/04/04/De-Zuidas-kan-wel-
fraai-woongebied-worden.dhtml
En op 1 april Zuidasplan nog geen gelopen race  http://www.parool.nl/parool/nl/4041/
AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3941270/2015/04/01/Zuidasplan-nog-geen-gelopen-race-PvdA-
twijfelt.dhtml

Lijnennetvisie 2018 28 april vergadering raadsessie VV Regioraad 12.30 stadhuis
“Er is een extra vergadering op 28 april. Voorafgegaan door de raadssessie verkeer en vervoer. 
Behandeld wordt de OV-lijnennetvisie van de Stadsregio. Wanneer deze wordt aangenomen, geeft 
de Regioraad een vrijbrief aan het DB van de Stadsregio en de vervoerders om het fijnmazig OV 
vergaand uit te hollen. Organisaties kunnen in spreken bij genoemde raadssessie en ruimschoots 
vóór deze sessie schriftelijk commentaar leveren aan de woordvoerders verkeer en vervoer in de 
Regioraad.
En: De Vereniging Stadsvervoerbelang voert samen met de ANBO gesprekken met de 
woordvoerders van PvdA, D66, SP en GroenLinks. Over vervoerplannen dient niet eenhoofdig 
door het DB van de Stadsregio te worden besloten, maar hierover dient democratisch te worden 
besloten door de Regioraad van de Stadsregio en ook dient hierover inspraak plaats te vinden,” 
aldus een vertegenwoordiger van de Vereniging Stadsvervoerbelang.
http://www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer-0/vervoervisie/  http://
bewonersplatformzuidas.nl/?p=9311

De Amstelveenlijn heeft een nieuwe website.
http://amstelveenlijn.nl 
 
Gebiedsagenda stadsdeel Zuid 
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Op 15 april is er gelegenheid tot inspreken bij de bestuurscommissie.
Wat ging er aan vooraf? Op 17 maart kregen verschillende bewonersgroepen 5 minuten de tijd om 
hun visie op het gebied Zuidas te geven.  Lees de powerpointpresentatie van 
BPZ Stadsdeelmaart2015. De buurtgesprekken die zijn gevoerd diendden ter voorbereiding van de 
gebiedsagenda 2016-2019. In de gebiedsagenda staan de specifieke prioriteiten waaraan de 
gemeente de komende jaren wil werken. 
Op 15 april besluit de bestuurscommissie Zuid over de gebiedsagenda. Bewoners kunnen dan 
desgewenst inspreken. De gemeenteraad stelt de gebiedsagenda op 1 en 2 juli vast.”
http://www.zuid.amsterdam.nl/wonen_en/buurten/buitenveldert/buurt/impressie/
Gebiedsplan 2015 - Buitenveldert-Zuidas (PDF, 2 MB)
Gebiedsanalyses
Gebiedsagenda Buitenveldert & Zuidas 2015 (PDF, 1.8 MB)
Gebiedsanalyse Buitenveldert & Zuidas 2015 (PDF, 859 kB)

Indienen zienswijze bij OTB en OBP t/m woensdag 22 april 2015 
1. Tracebesluit ? Hier gaat u naar de webpage voor de inspraak over het Tracebesluit en OTB 
MER (het Participatie Platform van de overheid). https://respons.itera.nl/Formulier/zuidasdok-
zienswijze-otb-mer
2. Bestemmingsplan? Uw zienswijze indienen voor het OBP kan schriftelijk bij de gemeenteraad 
van Amsterdam, per adres: de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT 
Amsterdam.
Hier vindt u alle documenten die bij de ruimtelijke plannen horen. http://www.amsterdam.nl/zuidas/
zuidasdok/planologische-kaders/documenten/
Hier http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9255 vindt u de brochure met de ruimtelijke plannen en 
thema’s ZuidasDok in vogelvlucht (pdf). 

https://denkzuidas.witcommunicatie.nl
Geef voor 16 april uw mening over Zuidas. 

Reactie dienst Zuidas op artikel in Het Parool over ondertunneling
In een artikel van het Parool vanmiddag werd door emeritus hoogleraar Hennes de Ridder 
gesuggereerd dat het project Zuidasdok overbodig zou zijn en en Zuidas als woonlocatie geen 
succes zal zijn. Hieronder onze reactie op dit artikel. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/03-maart/reactie-artikel/

23 april extra avondvergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, De Rooszaal, 
0239, 19.30 - 22.30 uur
Agendapunt Ruimtelijke Ordening Zuidas, punten 21 -Wonen op Zuidas, 22-Beethoven en 
Mahlerplein in beeld en 23 Vrijgeven voor ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
Zuidasdok en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden Nr. 
BD2015-005121. De bijlagen op de agenda vindt u hier. http://
zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3210

College presenteert Agenda Groen
In de Agenda Groen die het Amsterdamse college donderdag 9 april vrijgaf, staat dat elke 
Amsterdammer binnen enkele minuten in een groene omgeving moet kunnen zijn. Daarom wordt 
ingezet op meer groen in de buurt, betere stadsparken en toegankelijkere natuur om de stad heen. 
De Agenda wordt onder andere aan de bestuurscommissies van de stadsdelen voor advies 
voorgelegd, en daarna besproken in de gemeenteraad. Lees de concept Agenda hier.
http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen-natuur/nieuws/agenda-groen/

Presentatie Durzaamheidsverslag 2014 Zuidas 
Op 2 april werd het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2014 gepresenteerd aan alle bedrijven en 
belanghebbenden op Zuidas! Zuidas, Hello Zuidas en Green Business Club Zuidas hebben hier 
samen de afgelopen zes maanden hard aan gewerkt. lees hier verder...https://www.yumpu.com/nl/
document/view/37966356/duurzaamheidsverslag-zuidas-2014
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THE ROAST ROOM in RAI Amtrium geopend
In de strakke uitbouw van het nieuwe gebouw van Amsterdam RAI kan vanaf 7 april genoten 
worden van mooie stukken vlees, burgers, vleeswaren en ambachtelijke worsten uit de eigen 
slagerij. Het nieuw hoogwaardige restaurant THE ROAST ROOM met eigen slagerij is een mooie 
toevoeging voor Zuidas Amsterdam. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/unieke-
rotisserie/

Werkzaamheden Schipholtunnel
Rijkswaterstaat werkt nog 1 weekend namelijk op 24-27 april van vrijdag 21.00 uur tot maandag 
05.00 uur in de Schipholtunnel. Eén tunnelbuis is steeds het hele weekend afgesloten. Verkeer 
voor deze richting wordt omgeleid. Meer informatie over dit project vindt u op de website 
vanAnaarBeter.

Werkzaamheden Beethovenstraat - Stadionweg
GVB werkt t/m 17 april aan de railsvervanging op de kruising Stadionweg met de Beethovenstraat 
en in de Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Stadionkade. Daarna 2 dagen asfalteren. In 
de Beethovenstraat duren de werkzaamheden van maandag 2 maart t/m vrijdag 29 mei. Het auto- 
en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest 
u op de site van GVB. Kijk voor de locatie op de kaart

Werkzaamheden Beethovenstraat
t/m april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de Beethovenstraat, tussen de Gustav 
Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de warmte koude opslagbronnen aan 
te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 400-500 Beethoven. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/afsluiting-voet/
2. Ter hoogte van de Willem Landréstraat en de Prinses Irenestraat worden kabels en leidingen 
aangebracht in de Beethovenstraat. Dit werk duurt tot ca 15 april. 
De werkzaamheden in de Prinses Irenestraat starten op dinsdag 7 april en duren naar verwachting 
tot medio augustus. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/03-maart/werkzaamheden-0/

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie
Bekendmaking
Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te 
bereiden voor het gebied Vivaldi. Dit gebied wordt globaal begrensd door de Ringweg A10 aan de 
noordkant, de Europaboulevard aan de oostkant, De Boelelaan aan de zuidkant en de Antonio 
Vivaldistraat aan de westkant. Halverwege 2015 wordt het plan ter inzage gelegd. 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@894451/vivaldi-voornemen/

Verleende omgevingsvergunning bouw
! ! Gustav Mahlerlaan 3005 – 1081LB: voor het plaatsen van een aantal tijdelijke 
zeecontainers en twee geodetische koepels, Datum beschikking: 07-04-2015, Dossiernummer: 
OLO 1577117. 
Bezwaar indienen moet binnen zes weken http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@894916/besluit-1/
* Fred Roeskestraat 86 – 1076ED, het plaatsen van een fietsenstalling, ten behoeve van het geert 
Groote College, met bestemming daarvan tot stallingruimte. Datum beschikking: 02-04-2015. 
Dossierkenmerk: OLO 1579239 
De vergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 9 april 2015 gedurende 
zes weken ter inzage bij het stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@894918/besluit-2/
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* Fred Roeskestraat 86 – 1076ED, het oprichten van een woongebouw, met bestemming daarvan 
tot 110 huur- en 67 koopappartementen en aanleggen van een in- en uitrit (02-04-2015). Datum 
beschikking: 02-04-2015 Dossiernummer OLO-1578403.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@894915/besluit-0/
Fred. Roeskestraat – 1076: voor het kappen van 5 bomen, datum ontvangst: 27-03-2015, 
dossiernummer: Z 17452, OLO 1727177. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@894302/aanvraag-2/

Expositie Zuidas ondergronds t/m 5 juni 2015 in de tunnel onder het WTC Amsterdam  (Zuidplein). 
Zuidas Ondergronds legt in heldere taal uit hoe complexe systemen voor water, energie en 
datacommunicatie de vitale functies van Zuidas bedienen.
Bij binnenkomst in het WTC neemt u de roltrap naar beneden en loopt u naar de tunnel onder het 
plein. U kunt terecht op werkdagen van 06:00 tot 20:00 uur. http://www.amsterdam.nl/zuidas/
agenda/?EvtIdt=77773

Pure Markt in het Amstelpark
Vanaf zondag 12 april t/m 11oktober 11-18:00 uur ieder tweede zondag van de maand.

Agenda van april in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
20 april Filosofietafel over De dood en 28 april Lunchpreek door Marli Huijer filosoof, 12.40-13.00 
uur. http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/kalender

tot 17 mei expositie Black2 van Zone2source, het Glazenhuis, Amstelpark! !
Black2, Malevich and ArtScience
17 april In search of Black, excursie van 16.00–17.30 uur
Black2: Malevich and ArtScience, symposium op woensdag 6 mei, 14.30–18.00 uur
http://zone2source.net/nl/malevichblack2/

28 april lunch concert door Duo Sans Souci, 12:30-13:00 uur Thomaskerk
Annoesjka Cabo, viool, Frans van Dalen, piano en Evelyne Overtoom, zang. http://
www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
In april: Tulpen op drie pleinen in Zuidas
In april bloeien er overal in Amsterdam tulpen. Ook op de drie grote pleinen in Zuidas; het 
Gershwinplein, Mahlerplein en Zuidasplein. Hier groeien tulpen in allerlei kleuren om bewonderd te 
worden door het publiek. Breng tijdens het Tulp Festival Amsterdam dus ook een bezoekje aan 
Zuidas! En: De Amsterdam Zuid wandelroute staat uitgestippeld in de speciale Tulp Festivalgids. 
De gids, op te halen bij informatiecentrum Zuidas, bevat routes en beschrijvingen van de 
uiteenlopende tulpennamen. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/04-april/festival/

ArtZuid 2015 Concentratie & Verdieping 22 mei-22 september
De vierde editie van de tweejaarlijkse internationale sculptuurroute in Amsterdam wordt gehouden 
van 22 mei – 22 september 2015. Rudi Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, en tentoonstellingsmaker Maarten Bertheux presenteren een innovatief 
tentoonstellingsconcept met 18 ‘podia’ op de open plekken van de route. Concentratie en 
verdieping is het motto. http://www.artzuid.nl

Weekbericht 13 & 14

“Na de vrijdagmiddagborrel is de Zuidas uitgestorven”
Dat meldde Mirjam Remie in een artikel in NRC op 28 maart 2015. U leest hier het hele artikel als 
NRC toestemming heeft gegeven.

Gebiedsagenda stadsdeel Zuid 
Op 8 april 19.00 uur is de presentatie van de gebiedsagenda in het ROC. Op 15 april is er 
gelegenheid tot inspreken bij de bestuurscommissie
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Wat ging er aan vooraf? Op 17 maart kregen verschillende bewonersgroepen 5 minuten de tijd om 
hun visie op het gebied Zuidas te geven.  Lees de powerpointpresentatie van 
BPZ Stadsdeelmaart2015. Een verslag van het stadsdeel is nog in de maak. Maar een eerdere 
bijeenkomst werd goed bezocht zo meldt hun website: “Ruim 40 bewoners, ondernemers en 
professionals uit Buitenveldert en de Zuidas kwamen ook in februari bijeen in De Nieuwe Poort om 
samen te praten over hun buurt. Zij bespraken met elkaar wat voor hen de belangrijkste 
aandachtspunten voor hun buurt zijn. De gesprekken zijn gevoerd rond vijf brede thema’s; de 
onderwerpen die werden ingebracht zijn geordend naar langere termijn en korte termijn. Dit 
buurtgesprek is gevoerd ter voorbereiding van de gebiedsagenda 2016-2019. In de 
gebiedsagenda staan de specifieke prioriteiten waaraan de gemeente de komende jaren wil 
werken. Presentatie gebiedsagenda is op woensdag 8 april, inloop: 18.45 uur, gebiedsagenda: 
19.00 – 20.00 uur. Locatie: ROC gebouw, Europaboulevard 13.
Op 15 april besluit de bestuurscommissie Zuid over de gebiedsagenda. Bewoners kunnen dan 
desgewenst inspreken. De gemeenteraad stelt de gebiedsagenda op 1 en 2 juli vast.”
http://www.zuid.amsterdam.nl/wonen_en/buurten/buitenveldert/buurt/impressie/
Gebiedsplan 2015 - Buitenveldert-Zuidas (PDF, 2 MB)
Gebiedsanalyses
Gebiedsagenda Buitenveldert & Zuidas 2015 (PDF, 1.8 MB)
Gebiedsanalyse Buitenveldert & Zuidas 2015 (PDF, 859 kB)

Ter inzagelegging OTB en OBP t/m woensdag 22 april 2015 Het ontwerptracébesluit (OTB), het 
ontwerpbestemmingsplan (OBP) en het bijbehorende ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere 
geluidwaarden, en het projectMER (milieueffectrapport) liggen ter inzage op verschillende locaties:
* het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag; 
het Voorlichtingsloket van het stadhuis Amsterdam, Amstel 1, Amsterdam 
het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923, Amsterdam

Zienswijze kenbaar maken? 2 procedures
1. Tracebesluit ? Hier gaat u naar de webpage voor de inspraak over het Tracebesluit en OTB 
MER (het Participatie Platform van de overheid). https://respons.itera.nl/Formulier/zuidasdok-
zienswijze-otb-mer
2. Bestemmingsplan? Uw zienswijze indienen voor het OBP kan schriftelijk bij de gemeenteraad 
van Amsterdam, per adres: de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT 
Amsterdam.

Hier vindt u alle documenten die bij de ruimtelijke plannen horen. http://www.amsterdam.nl/zuidas/
zuidasdok/planologische-kaders/documenten/

Op 23 maart is er door dienst Zuidas een informatiemarkt gehouden die druk bezocht werd. Na de 
algemene inleiding waarin de brochure Zuidas in Volgelvlucht aan de orde kwam, konden 
bezoekers aan verschillende sessies deelnemen over specifieke onderwerpen zoals 
bereikbaarheid en geluid. Bewoners en belangstellenden werden uitgebreid geinformeerd en 
konden natuurlijk vragen stellen. Hier http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9255 vindt u de 
brochure met de ruimtelijke plannen en thema’s ZuidasDok in vogelvlucht (pdf). 

https://denkzuidas.witcommunicatie.nl
Kijk hier voor de resultaten van de online peiling over Zuidas. http://www.amsterdam.nl/zuidas/
zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/meedenken/resultaten/resultaten/

Nieuws uit B&W week 12
Bij Ruimtelijke Ordening 1. Het college van B&W stemt in met de aanvraag van de 
monumentenstatus voor het 

artikel Cisca over VU en VUmc

http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2015/03/Stadsdeelmaart2015.ppt
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2015/03/Stadsdeelmaart2015.ppt
http://www.zuid.amsterdam.nl/wonen_en/buurten/buitenveldert/buurt/impressie/
http://www.zuid.amsterdam.nl/wonen_en/buurten/buitenveldert/buurt/impressie/
http://www.zuid.amsterdam.nl/publish/pages/556070/gebiedsplan_2015_-_buitenveldert-zuidas.pdf
http://www.zuid.amsterdam.nl/publish/pages/556070/gebiedsplan_2015_-_buitenveldert-zuidas.pdf
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/sites/gebiedsgericht/artikelen/gebiedsanalyseslight/
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/sites/gebiedsgericht/artikelen/gebiedsanalyseslight/
http://www.zuid.amsterdam.nl/publish/pages/556070/20140721gebiedsagenda_zuid_buitenveldert_zuidas.pdf
http://www.zuid.amsterdam.nl/publish/pages/556070/20140721gebiedsagenda_zuid_buitenveldert_zuidas.pdf
http://www.zuid.amsterdam.nl/publish/pages/556070/2015_gebiedsanalyse_11_buitenveldert_zuidas.pdf
http://www.zuid.amsterdam.nl/publish/pages/556070/2015_gebiedsanalyse_11_buitenveldert_zuidas.pdf
https://respons.itera.nl/Formulier/zuidasdok-zienswijze-otb-mer
https://respons.itera.nl/Formulier/zuidasdok-zienswijze-otb-mer
https://respons.itera.nl/Formulier/zuidasdok-zienswijze-otb-mer
https://respons.itera.nl/Formulier/zuidasdok-zienswijze-otb-mer
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidasdok/planologische-kaders/documenten/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidasdok/planologische-kaders/documenten/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidasdok/planologische-kaders/documenten/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidasdok/planologische-kaders/documenten/
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9255
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9255
https://denkzuidas.witcommunicatie.nl
https://denkzuidas.witcommunicatie.nl
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/meedenken/resultaten/resultaten/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/meedenken/resultaten/resultaten/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/meedenken/resultaten/resultaten/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/meedenken/resultaten/resultaten/


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. De 
werkzaamheden zijn uitgesteld. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/11november/afsluiting-afrit/

Op 25 november 2014 werd in WTC Amsterdam het symposium Slim Reizen 2014 --> 2040 
georganiseerd. Een inspirerend symposium voor bedrijven in Zuidas, georganiseerd door bedrijven 
in Zuidas.

Maatregelen en gedragsverandering
Een belangrijke constatering is dat er wel 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.
de voordrachten van de spreker vindt u hier.
 http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/11november/verslag-symposium/

Start aanbestedingsprocedure hoofdbouwcontract
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.http://
www.amsterdam.nl/zuidas/menu/zuidasdok/aanbesteding/planning/

Noord/Zuidlijn en station Zuid
In de pers stonden zorgelijke berichten over het aanlanden van de Noord/Zuid op station Zuid. Na 
reacties van medewerkers van de dienst Metro werd alles weer in ander perspectief gezet.http://
www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3799710/2014/11/27/Noord-
Zuidlijn-in-problemen-door-enkelspoor.dhtml
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/krappe-dienstregeling-noordzuidlijn-door-enkelspoor-bij-zuid/

Het Parool kopte ‘Ouderen Buitenveldert en Geuzenveld geïsoleerd door nieuwe buslijnen’
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.
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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.'” 
Dat Buitenveldert West gedupeerd wordt was bekend. Buitenveldert Oost daarentegen heeft een 
beter verbinding met station Zuid. 
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3801683/2014/12/01/Ouderen-
Buitenveldert-en-Geuzenveld-geisoleerd-door-nieuwe-buslijnen.dhtml

Bouw Ravel Residence vordert gestaag: openhuis 
za 13 december van 11.00 tot 15.00 uur
ma 22 december van 14.00 tot 17.00 uur
Tijdens deze open huizen dagen kun belangstellenden een kijkje komen nemen in de 
modelwoning. chtigen op de bouwlocatie van Ravel Residence. Het Student Experience team 
staat klaar om al je 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 sporwerkzaamheden
Gewijzigde verkeerssituatie Amstelveenseweg en Beethovenstraat bij viaducten A10 maandag 18 
augustus 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. 
de Informatiebrief OVSAAL
Weekendafsluitingen nabij Amstelveenseweg
Op de volgende weekenden staan werkzaamheden gepland waarvoor de 
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 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 http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-amsterdam-zuid-
duivendrecht/nieuws/plaatsen-liggers-spoorviaduct-beethovenstraat

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(Locatie Amsterdam), Cruquiusweg 5, 1019 AT Amsterdam.
Voor publiek geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Inlichtingen / maken van afspraken:
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 020 254 3600
Stadsdelen 14 020
Bekendmakingen namens burgemeester en wethouders van Amsterdam.
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Bekendmakingen namens de minister van Infrastructuur en Milieu (alleen
van toepassing wanneer er sprake is van een bekendmaking bij de gecoördineerde regeling Wabo/
Waterwet, paragraaf 3.5 Wabo/artikel 6.2 Waterwet).
Verleende Ontheffing Werktijden
Ontheffing krachtens artikel 8.4 Bouwbesluit 2012
Adres: Amstelveenseweg (kruising met A10)
Project: OV-SAAL, kunswerk 13
Omschrijving: het oprichten van een spoorviaduct over de Amstel en het gdeeltelijk 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.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen-0/november-december/
kopie-0/

4 december
Iedere eerste donderdagavond van de maand wordt De Nieuwe Poort opgeluisterd met jazz. Met 
je vrienden en vriendinnen aan een rond tafeltje met gevulde glazen onder het zachte licht van het 
rode tafellampje. 

Artiest
Deze avond 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 tekstschijver en 
vertolker van het Nederlandse lied.http://www.denieuwepoort.org/agenda/jazz-at-the-southazz-
met-patrick-verheij

Beeldende kunst
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 zullen curator Julia Geerlings en predikant Evert Jan de Wijer na de dienst 
een rondleiding langs de werken verzorgen.
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)
http://www.thomasopen.nl

Dinsdag 16 december - 12:30 uur Thomaskerk, Prinses Irene straat 36
Ensemble Lumaka
Sabine Wüthrich, sopraan
Jana Machalett, fluit
Miriam Overlach, harp
 Vivaldi aan de Amsterdamse Zuidas (architect Hein Salomonson) 2. Het college van B en W 
neemt kennis van de halfjaarsrapportage Zuidasdok.

Kunstwerk De Wachter onthuld
Kindercampus Zuidas, een integraal kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar met tweetalig 
onderwijs én kinderopvang, opende haar deuren in 2014 op een tijdelijke locatie. ‘De Wachter’ is 
een beeld van zeven meter hoog dat tegen het gebouw leunt. Kindercampus Zuidas wordt in twee 
delen gebouwd. Het deel van de onderbouw staat er al, na twee jaar volgt de bovenbouw. De muur 
waar De Wachter tegenaan staat, is de toekomstige aansluiting van het tweede gedeelte.http://
www.zuid.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/overigen/index/index_nieuw
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800 Zuidasbewoners erbij: Ravel Residence stroomt langzaam vol
Op zaterdag 7 maart 2015 startte het verhuizen van 800 studenten naar Ravel Residence. Dat 
betekent dat Zuidas straks 800 bewoners rijker is. De verhuizing gaat gespreid. http://
www.hellozuidas.com/news/60-nieuwe-bewoners-per-dag
En: rondom Ravel Residence wordt de openbare ruimte ingericht. Het water wordt verbreed, er 
komt een gazon en er worden bomen geplant. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin 
april gereed. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/03-maart/inrichten-openbare/

Multifunctioneel parkeergebouw RAI
“Aan de Stegge Twello is geselecteerd door de Amsterdam RAI om een 8-laags multifunctioneel 
parkeergebouw te realiseren. In het gebouw kunnen circa 1000 auto's worden geparkeerd. De 
bouw start in september 2015 en is naar verwachting in augustus 2016 gereed.” http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/03-maart/ontwikkelaar/

Plas Kop Zuidas wordt deels gedempt
Na de sloop van de hogere technische school (HTS) in Kop Zuidas is de bouwplaats veranderd in 
een waterplas. Door het efficiënt inrichten van de bouwplaats was het vorig jaar nog niet 
noodzakelijk om de plas te dempen. Nu is de noodzaak er wel. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/03-maart/deels-dempen/

Magazine Hello Zuidas nr 18 leest u hier.
http://issuu.com/asegamedia/docs/hz_nr18_totaal_low

Zuidaskantoren: Veel is in Duitse handen
Lees het artikel in NRC en de website van dienst Zuidas.http://www.nrcq.nl/2015/03/23/de-
duitsers-zijn-de-baas-op-de-amsterdamse-zuidas
http://www.nu.nl/ondernemen/4016791/meer-duitse-vastgoedeigenaren-amsterdamse-zuidas.html

De fietsgarage
In het maandelijkse magzine van Amsterdam vindt u een artikel over de fietsparkeergarage die op 
het Mahlerplein in aanbouw is. De bomen zijn inmiddels verplaatst naar de Van Nijenrodeweg. In 
de zomer van 2016 moet de garage gereed zijn voor het stallen van 3000 fietsen. Lees hier verder
http://issuu.com/movement1537/docs/1._centrum_-_19_maart_2015?e=1650039/11843713

Open Toren dag
Afgelopen zaterdag is BPZ naar het gebouw van Deloitte of beter The Edge geweest. Prachtig 
gebouw en voorzien van heel slimme snufjes. Iedere werknemer heeft een smartphone en kan 
daarmee de temperatuur en de verlichting per vertrek instellen. Het was ook een leuke rondleiding 
door een deskundige medewerker, zelf ook architect. 

28 maart was Zuidas Landmark Earth hour
Het Wereld Natuur Fonds organiseerde op 28 maart 2015 Earth Hour, om aandacht te vragen voor 
de noodzaak om zuiniger om te gaan met energie en de aarde. Ook dit jaar deden weer veel GBC 
Zuidas participanten mee. http://www.greenbusinessclub.nl/nl/event/earth-hour-2015

GBC bericht:”Zuidas duurzaamste toplocatie van Nederland”
“Dat blijkt uit de resultaten van het onlangs uitgevoerde, grootschalige onderzoek naar de 
duurzaamheid van gebouwen op Zuidas. Hieruit is met name gebleken dat gebouwen op Zuidas 
20% hoger scoren op energiezuinigheid dan gemiddeld in Nederland. Zuidas is hiermee de 
duurzaamste toplocatie van Nederland. Het onderzoek is  een initiatief van Green Business Club 
Zuidas, Hello Zuidas en Zuidas gemeente Amsterdam en werd uitgevoerd door bbn adviseurs 
middels de BREEAM-NL In-Use methode.” http://www.greenbusinessclub.nl/nl/zuidas

Werkzaamheden Schipholtunnel
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Rijkswaterstaat werkt nog 1 weekend namelijk op 24-27 april van vrijdag 21.00 uur tot maandag 
05.00 uur in de Schipholtunnel. Eén tunnelbuis is steeds het hele weekend afgesloten. Verkeer 
voor deze richting wordt omgeleid. Meer informatie over dit project vindt u op de website 
vanAnaarBeter.

Werkzaamheden Beethovenstraat - Stadionweg
GVB werkt t/m 17 april aan de railsvervanging op de kruising Stadionweg met de Beethovenstraat 
en in de Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Stadionkade. Daarna 2 dagen asfalteren. In 
de Beethovenstraat duren de werkzaamheden van maandag 2 maart t/m vrijdag 29 mei. Het auto- 
en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest 
u op de site van GVB. Kijk voor de locatie op de kaart

Werkzaamheden Beethovenstraat
t/m april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de Beethovenstraat, tussen de Gustav 
Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de warmte koude opslagbronnen aan 
te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 400-500 Beethoven. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/afsluiting-voet/
2. Ter hoogte van de Willem Landréstraat en de Prinses Irenestraat worden kabels en leidingen 
aangebracht in de Beethovenstraat. Dit werk duurt tot ca 15 april. zie
3. Aanleg extra sporen bij spoorviaduct Beethovenstraat
- 3 april afsluiting westelijk fiets- en voetpad  
- 4 april omleiding autoverkeer en OV
Het autoverkeer en het openbaar vervoer moeten gebruik maken van de De Boelelaan – 
Parnassusweg – Strawinskylaan v.v. (zie kaartje).  Fietsers en voetgangers moeten gebruik maken 
van het oostelijke fiets- en voetpad (tweerichting). De stremming gaat in om 05:00 uur en de 
werkzaamheden zijn uiterlijk 00.00 uur gereed. Beide rijbanen en het westelijke fiets- en voetpad 
zijn vanaf zondag 5 april 00.00 uur weer beschikbaar.
 
Voor een overzicht van werkzaamheden in Amsterdam kijk hier. http://www.amsterdam.nl/
parkeren-verkeer/wegwerkzaamheden/

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie
Verleende omgevingsvergunning bouw
A10 t.h.v. de Antonio Vivaldistraat, 1083HP: voor het realiseren van twee bouwkuipen voor een 
boring t.bv. de aanleg van kabels den leidingen op een terrein gelegen aan het zuiden van de A10 
t.h.v. de Antonio Vivaldistraat, datum beschikking: 17-03-2015, dossiernummer: 1575723. 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@887232/besluit/

Verlenging beslistermijn met zes weken
* Gustav Mahlerlaan/Parnassusweg – 1076AN: voor het plaatsen van reclame-uitingen 
(verhuurbord), datum beschikking: 11-03-2015, dossiernummer: 1625546.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@887214/verlenging-1/

Aanvraag omgevingsvergunning
Prinses Irenestraat 19 – 1077WT: voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van een 
restaurant en zaal, datum ontvangst: 04-03-2015, dossiernummer: Z 11130. 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@887207/aanvraag-e/
* Prinses Irenestraat 19 – 1077WT: voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van een 
buitenkeuken, datum ontvangst: 04-03-2015, dossiernummer: Z 11118.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@887205/aanvraag-c/
* Gustav Mahlerlaan 10 – 1082PP: voor het kappen en verplanten van 20 bomen, datum 
ontvangst: 16-03-2015, dossierkenmerk: OLO 1703053 – Z11661.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@887201/aanvraag-8/
* Gustav Mahlerlaan 10 – 1082PP, kappen 28 bomen, datum ontvangst 16-03-2015, 
dossiernummer: OLO 1702871 – Z11669. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
vergunningen/@887188/aanvraag-7/
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* De Boelelaan 1105 - 1081HV: voor het herinrichten van een 5-tal verdiepingsdelen, datum 
ontvangst: 10-03-2015, dossiernummer OLO 1695491 – Z 10491. http://www.amsterdam.nl/
@887184/aanvraag-3/
* De Boelelaan 1105 - 1081HV: voor het kappen van 4 bomen, datum ontvangst 10-03-2015, 
dossiernummer: OLO 1673253. 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@887183/aanvraag-2/
* Fred. Roeskestraat 99 – 1076EE: voor het realiseren van een kantoorgebouw, datum ontvangst: 
06-03-2015, dossiernummer: OLO 1690465, Z 10672.  www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@887186/aanvraag-5/
* Fred. Roeskestraat 55 – 1076EC: voor het oprichten van een tijdelijk rechtbank voor een periode 
van 6 jaar, datum ontvangst: 16-03-2015, dossiernummer: OLO 1635954 – Z 11682. http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@887185/aanvraag-4/
* De Boelelaan 30 – 1083HJ: voor het plaatsen vlaggenmast, datum ontvangst 13-03-2015, 
dossiernummer: OLO 1704175 – Z 11622.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@887181/aanvraag-0/

12 april 17.00 uur C L O U D A T K U N S T K A P E L, Prinses Irenestraat 19
Een opmaat voor een serie multimedia events ter nagedachtenis aan de eerste ruimtevaarder Yuri 
Gagarin
“For this lift off, C.L.O.U.D. in association with Synergetica Lab observes a historic anniversary. 
The international day of human space flight alternately known as Yuri's day, was established in 
Russia in commemoration of the first manned space flight made on April 12, 1961 by the 27 year 
old soviet cosmonaut Yuri Gagarin, who circled the earth for one hour and forty eight minutes 
aboard the Vostock One spacecraft.” ....Tickets 10€. Voor reserveringen email 
cloud@cloudstrata.net 

Pure Markt in het Amstelpark
Vanaf zondag 12 april t/m 11oktober 11-18:00 uur ieder tweede zondag van de maand.

Agenda van april in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
20 april Filosofietafel over De dood en 28 april Lunchpreek door Marli Huijer filosoof, 12.40-13.00 
uur. http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/kalender

tot 17 mei expositie Black2 van Zone2source in het Glazenhuis van het Amstelpark! !
Black2, Malevich and ArtScience
17 april In search of Black, excursie van 16.00–17.30 uur
Black2: Malevich and ArtScience, symposium op woensdag 6 mei, 14.30–18.00 uur
http://zone2source.net/nl/malevichblack2/

14 april 12.30-13.00 uur Lunchconcert Martorell Dorta & Mackor in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 
36
Raquel Martorell Dorta, traverso en David Mackor, theorbe. http://www.thomasopen.nl/index.php/
lunchconcerten/programma

In april: Tulpen op drie pleinen in Zuidas
In april bloeien er overal in Amsterdam tulpen. Ook op de drie grote pleinen in Zuidas; het 
Gershwinplein, Mahlerplein en Zuidasplein. Hier groeien tulpen in allerlei kleuren om bewonderd te 
worden door het publiek. Breng tijdens het Tulp Festival Amsterdam dus ook een bezoekje aan 
Zuidas!

ArtZuid 2015 Concentratie & Verdieping 22 mei-22 september
De vierde editie van de tweejaarlijkse internationale sculptuurroute in Amsterdam wordt gehouden 
van 22 mei – 22 september 2015. Rudi Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, en tentoonstellingsmaker Maarten Bertheux presenteren een innovatief 
tentoonstellingsconcept met 18 ‘podia’ op de open plekken van de route. Concentratie en 
verdieping is het motto. De geselecteerde kunstenaars krijgen elk een eigen podium, ingericht met 
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ensembles van monumentale sculpturen. Deelnemende kunstenaars zijn internationale 
hedendaagse grootheden, o.a. KAWS, Georg Baselitz, Jaume Plensa, Tony Cragg, Mimmo 
Paladino en Ai Weiwei. http://www.artzuid.nl

Weekbericht 12 & 13
Maartse buien in Zuidas
Artikel van BPZ dat in de wijkkrant van het WOCBuitenveldert verschijnt. Lees verder http://
bewonersplatformzuidas.nl/?p=9239

Bewonersplatform Zuidas op website dienst Zuidas
“De ontwikkeling van Zuidas is volop gaande, maar de inzichten over hoe Zuidas er in de toekomst 
uit moet gaan zien zijn ook met hun tijd mee gegaan en dus is het tijd om de bestaande visie uit 
2009 te actualiseren. Het overleg met het Bewonersplatform Zuidas was een mooi moment om 
terugkoppeling vanuit de bewoners te horen; het Bewonersplatform Zuidas denkt namelijk graag 
mee over Visie Zuidas 2015.” Lees verder.....
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/03-maart/bewonersplatform/

23 maart infomarkt ivm ter inzagelegging OTB en OBP 
Van donderdag 12 maart t/m woensdag 22 april 2015 liggen het ontwerptracébesluit (OTB), het 
ontwerpbestemmingsplan (OBP) en het bijbehorende ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere 
geluidwaarden, en het projectMER (milieueffectrapport) ter inzage op verschillende locaties. Zie bij 
de bekendmakingen in dit weekbericht. Hier http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9255 vindt u 
ruimtelijke plannen ZuidasDok in vogelvlucht (pdf).

Vanwege de terinzagelegging organiseert projectorganisatie Zuidasdok op 23 maart 2015 van 
16.00-20.30 uur een infomatiemarkt. Medewerkers van de projectorganisatie zijn aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden. Locatie: het WTC Amsterdam, Conference & Event Center (foyer), 
Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanmelden is niet nodig. Het programma van de 
informatiemarkt is als volgt:
16.00 uur                aanvang informatiemarkt
16.30-17.00 uur      opening/algemene sessie over Zuidasdok
17.00-17.45 uur      sessie geluid en lucht
18.00-18.30 uur      algemene sessie over Zuidasdok
18.30-19.15 uur      sessie bereikbaarheid
19.30-20.15 uur      sessie situatie tijdens de bouw
20.30 uur                einde
Voor meer informatie of vragen kunt u ook terecht op http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidasdok/
planologische-kaders/informatiemarkt/ of contact opnemen met projectorganisatie Zuidasdok via 
020-333 99 30 of per e-mail communicatie@zuidasdok.nl.

Meedenken over Zuidas? Vergeet de Online meningspeiling Zuidas niet
Er zijn stellingen geformuleerd die vanaf 9 maart 2015 t/m 16 april in een online peiling aan 
iedereen wordt voorgelegd. De resultaten worden verwerkt in de Visie Zuidas 2015, die in de 
tweede helft van 2015 naar de gemeenteraad gaan en op 9 juni worden gepresenteerd.
Kijk voor de thema’s en o.a. video’s op: De fiets http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/
visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/zuidas-fiets/, Groen en water http://www.amsterdam.nl/
zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/verbonden-stad/, Bereikbaarheid 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/zuidas-
bereikbaar/, Levendige woonbuurt http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-
zuidas-2015/thema'-denkzuidas/levendige-woonbuurt/, Werk in uitvoering http://
www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/werk-
uitvoering/, Internationaal en ambitieus http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-
zuidas-2015/thema'-denkzuidas/internationaal/.

https://denkzuidas.witcommunicatie.nl
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ZuidasDok in Het Parool 
Een artikel over de bekenmaking ZuidasDok van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. http://
www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3898409/2015/03/12/Ondergronds-
brengen-A10-Zuid-stap-dichterbij.dhtml

 23 maart, 18.30 - 21.00 uur, Info-avond Amstelveenlijn, Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112
http://www.amstelveenlijn.nl/actueel/nieuws/125/06-03-15-kom-ook-naar-onze-inloopavonden

2 april presentatie Duurzaamheidsverslag
Hello Zuidas, Zuidas en de Green Business Club Zuidas presenteren die dag 
het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2014 in het nieuwe kantoor The Edge, Gustav Mahlerlaan 
2970. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via www.amsterdam.nl/zuidas/
duurzaamheidsverslag.
 
Zuidas wil meest duurzame businesscenter worden“De Amsterdamse Zuidas moet uitgroeien tot 
het meest duurzame en innovatieve businesscenter van Europa. Dat vinden 25 partijen, die de 
Ambitieverklaring Green Business Club Zuidas 2015 hebben getekend, dat meldt Cobouw in een 
artikel op hun site. http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2015/03/17/zuidas-moet-duurzaamste-
businesscenter-worden

 7 april 19.00-21.30  Infosessie over Water en ZuidasDok
Een bouwplan als Zuidasdok grijpt per definitie in op de waterhuishouding. Zo worden 
watergangen gedempt, neemt de hoeveelheid asfalt toe en worden constructies gebouwd die 
grondwaterstromen beïnvloeden. De effecten van Zuidasdok op het watersysteem staan 
beschreven in het ontwerptracébesluit (OTB) en het projectMER (milieueffectrapport) die 12 maart 
ter inzage worden gelegd.
Op 4 november 2014 heeft ZuidasDok een bijeenkomst georganiseerd om vragen te 
beantwoorden. Dit keer gaat het vooral over het water en ZuidasDok. Net als de vorige keer zijn er 
experts aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

800 nieuwe fietsenrekken geplaatst
Nieuws stadsdeel Zuid van 6 maart:”Bij de stationsentree Parnassusweg is het aantal plaatsten 
uitgebreid naar 1.280 plekken. Tussen het viaduct en het fietspad van de Strawinskylaan is het 
aantal plekken vergroot naar 240. Het gaat hierbij om dubbellaagse rekken.” Wethouder V&V 
Litjens  was daarbij aanwezig. http://www.zuid.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/overigen/
index/index_nieuws_home/@883146/800-nieuwe/

25 maart vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening
Aanvang: 13:30-17.00 uur en van 19.30-22.30 uur, Locatie: De Rooszaal, 0239 stadhuis
Agendapunt 20- Vrijgeven voor tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening 
Kop Zuidas Nr. BD2015-003793 
Bij Tkn 2 - Vrijgeven voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium. 
(BD2015-002322) en Tkn 7 - Vrijgeven voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
Zuidas-Parnas. (BD2015-002286)
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3196
Inspraak over gemeentelijk beleid Fietsparkeren
Het Kader Fietsparkeren gaat de inspraak in zie http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/fiets/
fietsparkeren/kader-fietsparkeren/
U kunt reageren tot 14 april. Ook de Bestuurscommissies wordt om een reactie gevraagd. Na het 
verwerken van de binnengekomen reacties wordt het kader nogmaals besproken door het college. 
De commissie Infrastructuur en Duurzaamheid bespreekt het kader naar verwachting half juni. De 
gemeenteraad besluit begin juli.
Inspreken kan door middel van een reactie in het inspraakformulier.
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GVB heeft nieuwe wbsite met reisplanner
De GVB website heeft een nieuw uiterlijk, maar belangrijker: meer mogelijkheden! Op de 
homepage ziet u meteen of er iets met uw lijn is in het status-overzicht. Dat is handig vóór uw reis, 
maar ook onderweg, want de website is net zo goed te gebruiken op een smartphone als op een 
PC of tablet. Maar dat is nog niet alles: met de interactieve reisplanner bent u nooit meer op de 
verkeerde tijd op de verkeerde plek.
Een belangrijke verbetering is de digitale lijnenkaart met reisplanner. Daarmee kunt u lijnen 
bekijken, actuele haltetijden opvragen, oplaadpunten vinden, op een visuele, makkelijke manier.

Werkzaamheden Beethovenstraat - Stadionweg
GVB start maandag 2 maart met spoorvervanging op de kruising Stadionweg met de 
Beethovenstraat en in de Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Stadionkade. Op de 
kruising duurt het werk aan de sporen van maandag 2 maart tot en met vrijdag 17 april. Meteen in 
het weekend daarna, van 18 en 19 april, vervangt de gemeente de asfaltdeklaag van de kruising. 
In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden van maandag 2 maart tot en met vrijdag 29 mei. 
Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het 
project leest u op de site van GVB.
Kijk voor de locatie op de kaart
Werkzaamheden Beethovenstraat
Ivan maandag 19 februari t/m april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de Beethovenstraat, 
tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de warmte koude 
opslagbronnen aan te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 400-500 
Beethoven. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/afsluiting-voet/
2. Ter hoogte van de Willem Landréstraat en de Prinses Irenestraat worden kabels en leidingen 
aangebracht in de Beethovenstraat. Dit werk vindt plaats van medio maart tot medio april. zie 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/02-februari/aanleg-kabels/ .

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie
Ter inzagelegging:
1. Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), Amsterdam
Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) en verlening 
omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen. 
Beroep instellen kan met ingang van 20 februari 2015 gedurende zes weken. De stukken liggen ter 
inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, en het stadsdeelkantoor van stadsdeel 
Zuid, President Kennedylaan 923. Het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord is digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.
0363.K1406BPGST-VG01. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-4583.html
2. Ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas
Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas ligt met ingang van 19 februari 2015 
gedurende van zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het 
stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het ontwerpbestemmingsplan 
Eerste herziening Kop Zuidas is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1408BPGST-OW01.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-4486.html

 Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas 
Het plan ligt met ingang van 26 februari 2015 zes weken ter inzage bij het voorlichtingsloket van 
het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. 
Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas is digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1405BPGST-
OW01
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@879700/zuidas-parnas/

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium 
Het plan ligt met ingang van 26 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het 
Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en op het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, 
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President Kennedylaan 923. Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1401BPGST-OW01.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@879702/zuidas-atrium/

Ontwerp bestemmingsplan en MER ZuidasDok 
Het ontwerptracébesluit (OTB), het ontwerpbestemmingsplan (OBP) en de 
projectMER (milieueffectrapport) voor Zuidasdok liggen ter inzage van 12 maart-22 april op bij het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag; 
Voorlichtingsloket van het stadhuis Amsterdam, Amstel 1, Amsterdam en Stadsdeel Zuid, 
Stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923, Amsterdam.
Hoe kunt u reageren? Zienswijze/beroep indienen kan via deze of deze link 
http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/zuidasdok/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidasdok/planologische-kaders/kunt-reageren/

Verleende exploitatievergunning horeca
* Gustav Mahlerplein 14, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 2 maart 2015. Dossiernummer 16-991226. Het besluit ligt zes weken ter 
inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@881999/besluit-4/
* Europaplein 2, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. 
Dossiernummer 16-1029980.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeelZuid. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze kunt u richten aan:
Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. http://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/vergunningen/@881997/aanvraag-0/

Aanvraag staanplaatsvergunning
* Gustav Mahlerlaan 3005, 1081 LB: voor het innemen van een tijdelijke staanplaats voor de 
verkoop van eten en drinken van maandag tot en met zondag van 10:00 uur tot 22:00 uur. 
Dossiernummer 70-1029583.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage tijdens bij het loket van het stadsdeel Zuid. http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@881291/aanvraag-gustav/

Agenda van maart De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/kalender

8 maart - 17 mei expositie Black2 van Zone2source in het Glazenhuis van het 
Amstelpark! !
Black2, Malevich and ArtScience
En: In search of Black, excursie op vrijdag 17 april van 16.00–17.30 uur
Black2: Malevich and ArtScience, symposium op woensdag 6 mei, 14.30–18.00 uur
http://zone2source.net/nl/malevichblack2/

28 maart Open Toren Dag Amsterdam 2015
Op zaterdag 28 maart 2015 is de Open Toren Dag Amsterdam 2015. In Zuidas zijn ook diverse 
torens open. Zo kunt u een bezoek brengen aan de ABN AMRO, het ROC van Amsterdam aan de 
Europaboulevard, het nieuwe kantoor van Deloitte en aan de VU kapel.Tijd 10:00 - 16:00.

Schip op het droge in Zuidas tot eind maart
Het schip Fortuna is een kuntsproject van Leonard van Munster dat nog tot eind maart te zien is.
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Weekbericht 10 & 11   2015
Meedenken over Zuidas? Vergeet de Online meningspeiling Zuidas niet
Er zijn stellingen geformuleerd, zoals: De gebouwen in Zuidas zijn te laag. Deze stellingen worden 
vanaf 9 maart 2015 t/m 16 april in een online peiling op www.denkZuidas.nl aan iedereen 
voorgelegd. Amsterdammers, en in het bijzonder bedrijven en bewoners van Zuidas, kunnen dan 
op de stellingen reageren. De resultaten worden verwerkt in de Visie Zuidas 2015, die in de 
tweede helft van 2015 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het verslag van de denkZuidas-sessie leest u in dit pdf Verslag DenkZuidas-sessie 12.2.2015 
(PDF, 594 kB). De planning van denkZuidas is verder: op 9 juni 2015 slotbijeenkomst. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/meedenken/
Kijk voor de thema’s en o.a. video’s op: De fiets http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/
visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/zuidas-fiets/, Groen en water http://www.amsterdam.nl/
zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/verbonden-stad/, Bereikbaarheid 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/zuidas-
bereikbaar/, Levendige woonbuurt http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-
zuidas-2015/thema'-denkzuidas/levendige-woonbuurt/, Werk in uitvoering http://
www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/werk-
uitvoering/, Internationaal en ambitieushttp://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-
zuidas-2015/thema'-denkzuidas/internationaal/.

9 maart van 17.00 – 20.30 uur Infomarkt Noordzone in de Thomaskerk
Op maandag 9 maart houdt dienst Zuiodas een informatiemarkt over de Noordzone in de 
Thomaskerk aan de Prinses Irenestraat 36. De Noordzone is het gebied ten noorden van de A10 
in Zuidas. Tijdens deze avond kunt u terecht met vragen of informatie inwinnen over diverse 
projecten en toekomstige ontwikkelingen in de Noordzone.

17 maart Beeldvormende bijeenkomst voor de bestuurscommissie Zuid

Het bewonersplatform Zuidas is al bijna 17 jaar bezig om te ijveren voor een leefbare, bereikbare 
en interessante nieuwe wijk. We hebben dus meteen de mogelijkheid aangegrepen om op een 
beeldvormende bijeenkomst van de bestuurscommissie aandacht te vragen voor de 
ontwikkelingen van Zuidas in de komende jaren. Dat gaat gebeuren op: Datum: dinsdag 17 maart 
a.s. 20.00 uur, in het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan 923. Bewoners met ideeën 
over Zuidas zijn van harte welkom. 
De avond is speciaal bedoeld om u de gelegenheid te geven met de leden van de 
bestuurscommissie van gedachte te wisselen en in discussie te gaan over Zuidas. 
De bestuurscommissie kan onderwerpen meenemen in de Gebiedsagenda Buitenveldert/Zuidas 
2016-2019 die op dit moment door het stadsdeel wordt opgesteld, of meenemen in het advies dat 
de bestuurscommissie zal opstellen als reactie op de Visie Zuidas die door de RVE Zuidas wordt 
ontwikkeld.

Het artikel van BPZ dat in maart in de Wijkkrant WOCB is gepubliceerd over ontwikkeling van 
Zuidas leest u hier http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9131
Ideeen van aangesloten organisaties BPZ
VvV Beatrixpark lees verder...http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9169
* Bewoners Beethovenstraat/Parnassusweg lees verder...http://bewonersplatformzuidas.nl/?
p=9173
Het Wijkopbouw Centrum Buitenveldert lees verder ....http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9177

17 maart Regioraadsessie Verkeer en Vervoer in de Rooszaal stadhuis, 18.30-20.00 uur
Onderwerpen betreffende Zuidas:! !
! ! A-6a Raadsvoordracht BO ZuidasDok
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! ! A-6c Bijlage2 - Brief toezegging Rijksbijdrage aan de Ombouw Amstelveenlijn
Voor de volledige agenda kijk hier.
http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad-%28jaar/regioraad-2015/
regioraad-2015-03-17/undefined

SP-Amstelveen wil Amstelveenlijn 51 langer in stand laten houden
De Regioraad neemt op 17 maart 2015 een beslissing over het vervroegen van de datum dat lijn 
51 niet meer doorrijdt naar Amsterdam CS. Het College van B en W Amstelveen is voornemens 
deze beslissing te steunen. De SP vindt dit dom, onnodig en niet in het belang van reizigers in het 
OV en de Amstelveense bevolking.
“Met de ombouw van de Amstelveenlijn krijgen inwoners van Amstelveen slechter openbaar 
vervoer (langere reistijden, grotere loopafstanden, één of twee keer extra overstappen) voor meer 
geld. Niet alleen wordt er 6 miljoen euro Amstelveens belastinggeld weggegooid, het hele project 
gaat maar liefst 300 miljoen euro kosten.
De SP stemde destijds tegen de voorstellen tot verslechtering van de Amstelveenlijn. Eerst tegen 
de dure en onwenselijke metro, wat volgens het college de beste oplossing was. Toen oud-
wethouder Groot (CDA) opeens van mening veranderde en voorstelde een nieuwe beste oplossing 
te kiezen, bestaande uit zogenaamde “hoogwaardige” trams, schaarde vrijwel de gehele raad zich 
klakkeloos achter dit voorstel. Met uitzondering van de SP. Wij willen beter openbaar vervoer. Het 
college en de rest van de raad stemden voor slechter openbaar vervoer, voor meer geld, aldus 
Patrick Adriaans, gemeenteraadslid SP-Amstelveende SP”. http://www.amstelveenweb.com/
nieuws-SP-Amstelveen-wil-Amstelveenlijn-51-langer-in-st&newsid=247971279 

Schip op het droge in Zuidas
Wie op 3 maart het Mahlerplein in Zuidas oploopt, zal twee keer met zijn ogen knipperen. Een 
groot, indrukwekkend zeewaardig schip ligt op haar zij, midden in Zuidas. De kiel, die normaal niet 
te zien is, blijkt ineens gigantisch en geeft hetzelfde nietige gevoel als wanneer je omhoog kijkt 
langs de hoge torens. Het schip Fortuna is van 3 tot eind maart te bezichtigen.
 
 Het kunstwerk Fortuna, van kunstenaar Leonard van Munster, is een tijdsbeeld kenmerkend voor 
de roerige periode waarin onze maatschappij zich bevindt. Fortuna was de Romeinse godin van 
het toeval, zowel van het geluk als van het ongeluk.

Klimopzaak
NRC meldde op 26.2.2015: ”De twee benadeelde partijen in de omvangrijke Klimop-
vastgoedfraudezaak, Bouwfonds en Philips Pensioenfonds, hebben tot nu toe samen in totaal 141 
miljoen euro teruggehaald van de betrokkenen. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De totale 
schade is eerder geschat op 200 tot 250 miljoen euro. Lees meer... en hier
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/26/benadeelde-partijen-klimopfraude-hebben-141-miljoen-euro-
terug/
en http://www.nrcq.nl/2015/02/27/de-grootste-vastgoedfraudezaak-ooit-in-drie-cijfers-drie-letters-
en-een-gebouw

Mooie beelden van Zuidas 

In de VPRO uitzending Tegenlicht van deze week werd het boek ‘Dit kan niet waar zijn. Onder 
bankiers van Joris Luyendijk gepresenteerd. Alles in en tegen de chtergrond van Zuidas. Lees hier 
verder. http://www.dezwijger.nl/133746/nl/tegenlicht-meet-up-40-bankgeheimen-van-joris

Open Toren Dag Amsterdam 2015
Op zaterdag 28 maart 2015 is de Open Toren Dag Amsterdam 2015. Verschillende torens in 
Amsterdam, oude en moderne, zijn van 10:00 tot 16:00 te bezoeken.
In Zuidas zijn er ook diverse torens open. Zo kunt u een bezoek brengen aan de ABN AMRO, het 
ROC van Amsterdam aan de Europaboulevard, het nieuwe kantoor van Deloitte en aan de VU 
kapel.Tijd 10:00 - 16:00
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Heien op de Mahlerlaan
Kavel 9/10 en 11/12 t/m februari 2015. De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van 07.00 
tot uiterlijk 19.00 uur van maandag t/m zaterdag.

Werkzaamheden Beethovenstraat - Stadionweg
GVB start maandag 2 maart met spoorvervanging op de kruising Stadionweg met de 
Beethovenstraat en in de Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Stadionkade. Op de 
kruising duurt het werk aan de sporen van maandag 2 maart tot en met vrijdag 17 april. Meteen in 
het weekend daarna, van 18 en 19 april, vervangt de gemeente de asfaltdeklaag van de kruising. 
In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden van maandag 2 maart tot en met vrijdag 29 mei. 
Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het 
project leest u op de site van GVB.
Kijk voor de locatie op de kaart

Werkzaamheden Beethovenstraat
In de week van maandag 19 februari t/m april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de 
Beethovenstraat, tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de 
warmte koude opslagbronnen aan te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 
400-500 Beethoven. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/afsluiting-voet/
2. Ter hoogte van de Willem Landréstraat en de Prinses Irenestraat worden kabels en leidingen 
aangebracht in de Beethovenstraat. Dit werk vindt plaats van medio maart tot medio april. zie 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/02-februari/aanleg-kabels/ .

In februari en maart plaatsen fietsenrekken nabij station Zuid
In februari en begin maart worden op twee locaties nabij station Amsterdam Zuid extra 
fietsparkeerplekken gerealiseerd door de enkellaags rekken te vervangen door dubbellaags 
rekken. Op de locatie tussen het viaduct en het fietspad van de Strawinskylaan wordt het aantal 
plekken van 144 naar 240 uitgebreid. Bij de stationsentree Parnassusweg gaat het aantal plekken 
van 750 naar 1280 plekken.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/extra/
 
Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie
Ter inzagelegging:
1. Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), Amsterdam
Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) en verlening 
omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen. 
De stukken liggen ter inzage van 19 februari 2015 tot bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, 
Amstel 1, en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het 
uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1406BPGST-VG01. https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-4583.html

2. Ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas
Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas ligt met ingang van 19 februari 2015 
gedurende van zes weken ter inzage op de volgende adressen: Het Voorlichtingsloket van het 
stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het 
ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas is digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1408BPGST-
OW01.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-4486.html

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas 
Het plan ligt met ingang van 26 februari 2015 zes weken ter inzage bij het voorlichtingsloket van 
het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. 
Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas is digitaal te raadplegen via 
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www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1405BPGST-
OW01
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@879700/zuidas-parnas/

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium 
Het plan ligt met ingang van 26 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het 
Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en op het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, 
President Kennedylaan 923. Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1401BPGST-OW01.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@879702/zuidas-atrium/

Weekbericht 8 & 9

Bewoners en hun ideeen over Zuidas
Artikel van BPZ dat in maart in de Wijkkrant WOCB wordt gepubliceerd. http://
bewonersplatformzuidas.nl/?p=9131

Ideeen van aangesloten organisaties BPZ
VvV Beatrixpark lees verder...http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9169
* Bewoners Beethovenstraat/Parnassusweg lees verder...http://bewonersplatformzuidas.nl/?
p=9173
Het Wijkopbouw Centrum Buitenveldert lees verder ....http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9177

Meedenken over Zuidas ?
Wethouder Eric van der Burg gaf vandaag in Old School het startschot van het interactieve traject 
denkZuidas dat wordt georganiseerd rond de actualisering van de Visie Zuidas uit 2009. Zo’n 150 
genodigden discussieerden over zes thema’s (zie links hieronder). Er zijn stellingen geformuleerd, 
zoals: De gebouwen in Zuidas zijn te laag. Deze stellingen worden vanaf 9 maart 2015 t/m 16 april 
in een online peiling op www.denkZuidas.nl aan iedereen voorgelegd. Amsterdammers, en in het 
bijzonder bedrijven en bewoners van Zuidas, kunnen dan op de stellingen reageren. De resultaten 
worden verwerkt in de Visie Zuidas 2015, die in de tweede helft van 2015 wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad.
Het verslag van de denkZuidas-sessie leest in dit pdf Verslag DenkZuidas-sessie 12.2.2015 (PDF, 
594 kB). En op http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/02-februari/zuidas-bouwen-we/. De 
planning van denkZuidas is verder: op 9 juni 2015 Slotbijeenkomst. http://www.amsterdam.nl/
zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/meedenken/
Kijk voor de thema’s en o.a. video’s op: De fiets http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/
visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/zuidas-fiets/, Groen en water http://www.amsterdam.nl/
zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/verbonden-stad/, Bereikbaarheid 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/zuidas-
bereikbaar/, Levendige woonbuurt http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-
zuidas-2015/thema'-denkzuidas/levendige-woonbuurt/, Werk in uitvoering http://
www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/werk-
uitvoering/, Internationaal en ambitieushttp://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-
zuidas-2015/thema'-denkzuidas/internationaal/.
Vu onderzoekers: Goed openbaar vervoer vermindert files
De Nederlandse overheid subsidieert het openbaar vervoer. Een reden voor deze subsidie is dat 
openbaar vervoer de files op de weg sterk kan verminderen. Maar is dat ook zo? 
Vervoersonderzoekers Martin Adler en Jos van Ommeren van de Vrije Universiteit Amsterdam 
hebben aangetoond dat dit inderdaad zo is. Lees hier meer...
http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2015/jan-mrt/goed-openbaar-vervoer-vermindert-
files.asp
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Tunnel Zuidas in Basisnet Gevaarlijke stoffen
12-02-2015  In de Tweede Kamer heeft de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz 
beaamd dat de nog te bouwen tunnel op de rijksweg  A10 Zuid onderdeel uitmaakt van het 
basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Lees meer..
http://www.evo.nl/site/tunnel-zuidas-in-basisnet-gevaarlijke-stoffen

Stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas verlenen subsidie voor tijdelijke kuns

Het gaat om kunst die bijdraagt aan een divers, levendig en vernieuwend kunstklimaat in 
Amsterdam Zuid. Kunstenaars en kunstinstellingen uit alle disciplines worden uitgenodigd subsidie 
aan te vragen voor tijdelijke kunstprojecten in Zuid.
Subsidie wordt alleen verstrekt voor nieuwe projecten van bijzondere artistiek-inhoudelijke 
kwaliteit. Met name worden projecten verwelkomd, die niet alleen in tijdsduur, maar ook naar 
inhoud en vorm het begrip ‘tijdelijkheid’ als uitgangspunt kiezen.
De keuze voor een locatie in Amsterdam Zuid, buiten of binnen, is vrij; wel moet de locatie 
openbaar toegankelijk zijn.
Stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas stellen per jaar € 140.000,- beschikbaar voor gemiddeld 20 
kunstprojecten. Bij een projectbegroting hoger dan € 10.000 moet sprake zijn van cofinanciering.
Let op! sluitingsdata 31 maart en 15 september. Lees het aanvraagformulier.

5 maart opening expositie Zuidas Ondergronds 16.00 -18.00 uur, locatie onder Zuidplein 
bereikbaar via roltrappen naar parkeergarage World Trade Center Amsterdam
RSVP vóór 2 maart, info@ondergronds.nl.

 5 maart Jazz at the Southazz: Secret Swing Society
Hello Zuidas meldt: Iedere eerste donderdagavond van de maand wordt De Nieuwe Poort 
opgeluisterd met jazz. Met je vrienden en vriendinnen aan een rond tafeltje met gevulde glazen 
onder het zachte licht van het rode tafellampje. http://www.hellozuidas.com/activities/jazz-at-the-
southazz-secret-swing-society-maart. 
Kijk voor het magazine Hello Zuidas hier. http://issuu.com/asegamedia/docs/hz_nr16_low_res

Telegraaf kopte “Expositieruimte Amsterdam Expo failliet”
“De expositieruimte Amsterdam Expo is failliet. De internationale exposities aan de Zuidas in 
Amsterdam trokken volgens directeur Peter Tabernal minder bezoekers dan gehoopt, laat hij 
woensdag weten.” lees verder http://www.telegraaf.nl/binnenland/23699698/
__Amsterdam_Expo_failliet__.html

Stadsloket
Ook stadsdeel Zuid krijgt een Stadsloket. Om bewoners straks zo goed mogelijk van dienst te 
kunnen zijn wordt het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan 923 verbouwd tot 
Stadsloket. De verbouwing start op maandag 16 februari. Tijdens de verbouwing gaat de 
dienstverlening gewoon door.http://www.zuid.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/overigen/index/
index_nieuws_home/@877247/stadsdeel-zuid/

Breuk waterleiding De Boelelaan
In de ochtend van 23 februari is er tijdens de sloopwerkzaamheden van BL46 een waterleiding 
geraakt. Hierdoor is er korte tijd wateroverlast geweest bij De Boelelaan en op het terrein van AFC. 
Inmiddels is de waterleiding weer gedicht en is de De Boelelaan weer goed begaanbaar. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/02-februari/breuk-waterleiding/
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Verplaatsen platanen Mahlerplein
De vier platanen die op het Mahlerplein in Zuidas staan, worden op 28 februari verplaatst. Tussen 
8.00 en 11.00 uur worden de eerste twee van de vier platanen van het Mahlerplein verplaatst naar 
hun definitieve plaats aan de Van Nijenrodeweg. Lees hier meer..
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/02-februari/bomen-mahlerplein/

Heien op de Mahlerlaan
Kavel 9/10 en 11/12 t/m februari 2015. De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van 07.00 
tot uiterlijk 19.00 uur van maandag t/m zaterdag.

Werkzaamheden Boelelaan
Vanaf maandag 16 februari t/m maandagochtend 2 maart is er een omleiding voor fietsers op de 
De Boelelaan richting de Amstelveenseweg. Meer weten, zie http://www.amsterdam.nl/zuidas/
nieuws/2015/01-januari/omleiding-fietsers/

Werkzaamheden Beethovenstraat - Stadionweg
GVB start maandag 2 maart met spoorvervanging op de kruising Stadionweg met de 
Beethovenstraat en in de Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Stadionkade. Op de 
kruising duurt het werk aan de sporen van maandag 2 maart tot en met vrijdag 17 april. Meteen in 
het weekend daarna, van 18 en 19 april, vervangt de gemeente de asfaltdeklaag van de kruising. 
In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden van maandag 2 maart tot en met vrijdag 29 mei. 
Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het 
project leest u op de site van GVB.
Kijk voor de locatie op de kaart

Werkzaamheden Beethovenstraat
In de week van maandag 19 februari tot en met april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de 
Beethovenstraat, tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de 
warmte koude opslagbronnen aan te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 
400-500 Beethoven. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/afsluiting-voet/

Werzaamheden Gustav Mahlerlaan
Van vrijdag 27 februari 20.00 uur tot en met maandag 2 maart 06.00 uur is de Gustav Mahlerlaan 
vanaf de De Boelelaan afgesloten. Het autoverkeer wordt ter plekke omgeleid. Fietsers op de De 
Boelelaan richting Amstelveenseweg rijden tot en met maandag 2 maart een omleidingsroute. 
Meer informatie over de werkzaamheden leest u op de site van de Zuidas en kijk voor de locatie 
op de kaart

In februari en maart plaatsen fietsenrekken nabij station Zuid
In februari en begin maart worden op twee locaties nabij station Amsterdam Zuid extra 
fietsparkeerplekken gerealiseerd door de enkellaags rekken te vervangen door dubbellaags 
rekken. Op de locatie tussen het viaduct en het fietspad van de Strawinskylaan wordt het aantal 
plekken van 144 naar 240 uitgebreid. Bij de stationsentree Parnassusweg gaat het aantal plekken 
van 750 naar 1280 plekken.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/extra/

Nieuws uit B&W week 8 & 9
Ruimtelijke Ordening: 
1. Het college stemt in met de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas‐Parnas 
en het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok waarin hogere geluidswaarden zijn 
opgenomen.
2. Het college stemt in met de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas‐Atrium.
 
Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@874426/rai-gewijzigde/
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Ter inzagelegging:
1. Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), Amsterdam
Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) en verlening 
omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen. 
Bovengenoemde stukken liggen ter inzage van 19 februari 2015 tot bij het Voorlichtingsloket van 
het stadhuis, Amstel 1, en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. 
Het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) is digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1406BPGST-
VG01. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht met betrekking tot 
het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), kan met ingang van 20 februari 2015 
gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan 
Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-4583.html

2. Ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas
Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas ligt met ingang van 19 februari 2015 
gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen: Het Voorlichtingsloket 
van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 
923. 
Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas is digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1408BPGST-
OW01.
Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, 
per adres; de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-4486.html

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas 
Het plan ligt met ingang van 26 februari 2015 met een termijn van zes weken ter inzage bij 
voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, 
President Kennedylaan 923.
Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas is digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1405BPGST-
OW01
Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, 
per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@879700/zuidas-parnas/

4. Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 
26 februari 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen: het 
Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeel Zuid: Stadsdeelkantoor van 
stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium is 
digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.
0363.K1401BPGST-OW01.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij 
de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij 
de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 
1000 CT Amsterdam.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@879702/zuidas-atrium/

Verleende ontheffing sluitingstijden
* Scheldeplein 3, 1078 GR: om de inrichting van horecabedrijf Knijn Bowling BV in de nacht van 21 
maart 2015 op 22 maart 2015 tot 05.00 uur langer voor het publiek geopend te houden, verzonden 
d.d. 17 februari 2015. Dossiernummer 3-1023584.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@879764/besluit-ontheffing/
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* Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Taste of Amsterdam" op 4 juni 2015 
van 17:00 uur tot 23:30 uur, op 5 juni 2015 van 16:00 uur tot 23:30 uur , op 6 juni 2015 van 12:00 
uur tot 23:30 uur en op 7 juni 2015 van 12:00 uur tot 21:00 uur. Dossiernummer 32-1021495.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via 14020.
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@878586/aanvraag-amstelpark/

Weekbericht 8 & 9 15
Bewoners en hun ideeen over Zuidas
Artikel van BPZ dat in maart in de Wijkkrant WOCB wordt gepubliceerd. http://
bewonersplatformzuidas.nl/?p=9131

Ideeen van aangesloten organisaties BPZ
VvV Beatrixpark lees verder...http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9169
* Bewoners Beethovenstraat/Parnassusweg lees verder...http://bewonersplatformzuidas.nl/?
p=9173
Het Wijkopbouw Centrum Buitenveldert lees verder ....http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=9177

Meedenken over Zuidas ?
Wethouder Eric van der Burg gaf vandaag in Old School het startschot van het interactieve traject 
denkZuidas dat wordt georganiseerd rond de actualisering van de Visie Zuidas uit 2009. Zo’n 150 
genodigden discussieerden over zes thema’s (zie links hieronder). Er zijn stellingen geformuleerd, 
zoals: De gebouwen in Zuidas zijn te laag. Deze stellingen worden vanaf 9 maart 2015 t/m 16 april 
in een online peiling op www.denkZuidas.nl aan iedereen voorgelegd. Amsterdammers, en in het 
bijzonder bedrijven en bewoners van Zuidas, kunnen dan op de stellingen reageren. De resultaten 
worden verwerkt in de Visie Zuidas 2015, die in de tweede helft van 2015 wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad.
Het verslag van de denkZuidas-sessie leest in dit pdf Verslag DenkZuidas-sessie 12.2.2015 (PDF, 
594 kB). En op http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/02-februari/zuidas-bouwen-we/. De 
planning van denkZuidas is verder: op 9 juni 2015 Slotbijeenkomst. http://www.amsterdam.nl/
zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/meedenken/
Kijk voor de thema’s en o.a. video’s op: De fiets http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/
visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/zuidas-fiets/, Groen en water http://www.amsterdam.nl/
zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/verbonden-stad/, Bereikbaarheid 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/zuidas-
bereikbaar/, Levendige woonbuurt http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-
zuidas-2015/thema'-denkzuidas/levendige-woonbuurt/, Werk in uitvoering http://
www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas-2015/thema'-denkzuidas/werk-
uitvoering/, Internationaal en ambitieushttp://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-
zuidas-2015/thema'-denkzuidas/internationaal/.
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Vu onderzoekers: Goed openbaar vervoer vermindert files
De Nederlandse overheid subsidieert het openbaar vervoer. Een reden voor deze subsidie is dat 
openbaar vervoer de files op de weg sterk kan verminderen. Maar is dat ook zo? 
Vervoersonderzoekers Martin Adler en Jos van Ommeren van de Vrije Universiteit Amsterdam 
hebben aangetoond dat dit inderdaad zo is. Lees hier meer...
http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2015/jan-mrt/goed-openbaar-vervoer-vermindert-
files.asp

Tunnel Zuidas in Basisnet Gevaarlijke stoffen
12-02-2015  In de Tweede Kamer heeft de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz 
beaamd dat de nog te bouwen tunnel op de rijksweg  A10 Zuid onderdeel uitmaakt van het 
basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Lees meer..
http://www.evo.nl/site/tunnel-zuidas-in-basisnet-gevaarlijke-stoffen

Stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas verlenen subsidie voor tijdelijke kunst
Het gaat om kunst die bijdraagt aan een divers, levendig en vernieuwend kunstklimaat in 
Amsterdam Zuid. Kunstenaars en kunstinstellingen uit alle disciplines worden uitgenodigd subsidie 
aan te vragen voor tijdelijke kunstprojecten in Zuid.
Subsidie wordt alleen verstrekt voor nieuwe projecten van bijzondere artistiek-inhoudelijke 
kwaliteit. Met name worden projecten verwelkomd, die niet alleen in tijdsduur, maar ook naar 
inhoud en vorm het begrip ‘tijdelijkheid’ als uitgangspunt kiezen.
De keuze voor een locatie in Amsterdam Zuid, buiten of binnen, is vrij; wel moet de locatie 
openbaar toegankelijk zijn.
Stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas stellen per jaar € 140.000,- beschikbaar voor gemiddeld 20 
kunstprojecten. Bij een projectbegroting hoger dan € 10.000 moet sprake zijn van cofinanciering.
Let op! sluitingsdata 31 maart en 15 september. Lees het aanvraagformulier.

5 maart opening expositie Zuidas Ondergronds 16.00 -18.00 uur, locatie onder Zuidplein 
bereikbaar via roltrappen naar parkeergarage World Trade Center Amsterdam
RSVP vóór 2 maart, info@ondergronds.nl.

 5 maart Jazz at the Southazz: Secret Swing Society
Hello Zuidas meldt: Iedere eerste donderdagavond van de maand wordt De Nieuwe Poort 
opgeluisterd met jazz. Met je vrienden en vriendinnen aan een rond tafeltje met gevulde glazen 
onder het zachte licht van het rode tafellampje. http://www.hellozuidas.com/activities/jazz-at-the-
southazz-secret-swing-society-maart. 
Kijk voor het magazine Hello Zuidas hier. http://issuu.com/asegamedia/docs/hz_nr16_low_res

Telegraaf kopte “Expositieruimte Amsterdam Expo failliet”
“De expositieruimte Amsterdam Expo is failliet. De internationale exposities aan de Zuidas in 
Amsterdam trokken volgens directeur Peter Tabernal minder bezoekers dan gehoopt, laat hij 
woensdag weten.” lees verder http://www.telegraaf.nl/binnenland/23699698/
__Amsterdam_Expo_failliet__.html

Stadsloket
Ook stadsdeel Zuid krijgt een Stadsloket. Om bewoners straks zo goed mogelijk van dienst te 
kunnen zijn wordt het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan 923 verbouwd tot 
Stadsloket. De verbouwing start op maandag 16 februari. Tijdens de verbouwing gaat de 
dienstverlening gewoon door.http://www.zuid.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/overigen/index/
index_nieuws_home/@877247/stadsdeel-zuid/

Breuk waterleiding De Boelelaan
In de ochtend van 23 februari is er tijdens de sloopwerkzaamheden van BL46 een waterleiding 
geraakt. Hierdoor is er korte tijd wateroverlast geweest bij De Boelelaan en op het terrein van AFC. 
Inmiddels is de waterleiding weer gedicht en is de De Boelelaan weer goed begaanbaar. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/02-februari/breuk-waterleiding/
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Verplaatsen platanen Mahlerplein
De vier platanen die op het Mahlerplein in Zuidas staan, worden op 28 februari verplaatst. Tussen 
8.00 en 11.00 uur worden de eerste twee van de vier platanen van het Mahlerplein verplaatst naar 
hun definitieve plaats aan de Van Nijenrodeweg. Lees hier meer..
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/02-februari/bomen-mahlerplein/

Heien op de Mahlerlaan
Kavel 9/10 en 11/12 t/m februari 2015. De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van 07.00 
tot uiterlijk 19.00 uur van maandag t/m zaterdag.

Werkzaamheden Boelelaan
Vanaf maandag 16 februari t/m maandagochtend 2 maart is er een omleiding voor fietsers op de 
De Boelelaan richting de Amstelveenseweg. Meer weten, zie http://www.amsterdam.nl/zuidas/
nieuws/2015/01-januari/omleiding-fietsers/

Werkzaamheden Beethovenstraat - Stadionweg
GVB start maandag 2 maart met spoorvervanging op de kruising Stadionweg met de 
Beethovenstraat en in de Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Stadionkade. Op de 
kruising duurt het werk aan de sporen van maandag 2 maart tot en met vrijdag 17 april. Meteen in 
het weekend daarna, van 18 en 19 april, vervangt de gemeente de asfaltdeklaag van de kruising. 
In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden van maandag 2 maart tot en met vrijdag 29 mei. 
Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het 
project leest u op de site van GVB.
Kijk voor de locatie op de kaart

Werkzaamheden Beethovenstraat
In de week van maandag 19 februari tot en met april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de 
Beethovenstraat, tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de 
warmte koude opslagbronnen aan te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 
400-500 Beethoven. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/afsluiting-voet/

Werzaamheden Gustav Mahlerlaan
Van vrijdag 27 februari 20.00 uur tot en met maandag 2 maart 06.00 uur is de Gustav Mahlerlaan 
vanaf de De Boelelaan afgesloten. Het autoverkeer wordt ter plekke omgeleid. Fietsers op de De 
Boelelaan richting Amstelveenseweg rijden tot en met maandag 2 maart een omleidingsroute. 
Meer informatie over de werkzaamheden leest u op de site van de Zuidas en kijk voor de locatie 
op de kaart

In februari en maart plaatsen fietsenrekken nabij station Zuid
In februari en begin maart worden op twee locaties nabij station Amsterdam Zuid extra 
fietsparkeerplekken gerealiseerd door de enkellaags rekken te vervangen door dubbellaags 
rekken. Op de locatie tussen het viaduct en het fietspad van de Strawinskylaan wordt het aantal 
plekken van 144 naar 240 uitgebreid. Bij de stationsentree Parnassusweg gaat het aantal plekken 
van 750 naar 1280 plekken.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/extra/

Nieuws uit B&W week 8 & 9
Ruimtelijke Ordening: 
1. Het college stemt in met de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas‐Parnas 
en het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok waarin hogere geluidswaarden zijn 
opgenomen.
2. Het college stemt in met de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas‐Atrium.
 
Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@874426/rai-gewijzigde/
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Ter inzagelegging:
1. Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), Amsterdam
Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) en verlening 
omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen. 
Bovengenoemde stukken liggen ter inzage van 19 februari 2015 tot bij het Voorlichtingsloket van 
het stadhuis, Amstel 1, en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. 
Het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) is digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1406BPGST-
VG01. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht met betrekking tot 
het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), kan met ingang van 20 februari 2015 
gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan 
Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-4583.html

2. Ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas
Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas ligt met ingang van 19 februari 2015 
gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen: Het Voorlichtingsloket 
van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 
923. 
Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas is digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1408BPGST-
OW01.
Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, 
per adres; de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-4486.html

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas 
Het plan ligt met ingang van 26 februari 2015 met een termijn van zes weken ter inzage bij 
voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, 
President Kennedylaan 923.
Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas is digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1405BPGST-
OW01
Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, 
per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@879700/zuidas-parnas/

4. Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 
26 februari 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen: het 
Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeel Zuid: Stadsdeelkantoor van 
stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium is 
digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.
0363.K1401BPGST-OW01.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij 
de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij 
de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 
1000 CT Amsterdam.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@879702/zuidas-atrium/

Verleende ontheffing sluitingstijden
* Scheldeplein 3, 1078 GR: om de inrichting van horecabedrijf Knijn Bowling BV in de nacht van 21 
maart 2015 op 22 maart 2015 tot 05.00 uur langer voor het publiek geopend te houden, verzonden 
d.d. 17 februari 2015. Dossiernummer 3-1023584.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@879764/besluit-ontheffing/
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* Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Taste of Amsterdam" op 4 juni 2015 
van 17:00 uur tot 23:30 uur, op 5 juni 2015 van 16:00 uur tot 23:30 uur , op 6 juni 2015 van 12:00 
uur tot 23:30 uur en op 7 juni 2015 van 12:00 uur tot 21:00 uur. Dossiernummer 32-1021495.
De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via 14020.
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. http://
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@878586/aanvraag-amstelpark/

Weekbericht 5 2015

Werkzaamheden Fred Roeskestraat
Op verschillende plekken in de Roeskestraat: verlegging waterkering en start bouw appartementen 
De Fred.
Op vrijdag 20 februari 20.00 uur moeten de fietsenrekken in de tussenstraat naast het Geert 
Groote College leeg zijn. Vooraf worden ter plekke borden geplaatst om de fietseigenaren te 
verzoeken hun fietsen tijdig weg te halen. Fietsen die na vrijdag 20 februari in de fietsenrekken 
staan, worden weggeknipt. De fietsenrekken worden verplaatst naar locaties rondom het Geert 
Groote College.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/overzicht/

Werkzaamheden G. Mahlerplein
Van donderdag 5 februari tot en met woensdag 25 februari wordt het bouwterrein op de 
Spoorslagsloot ingericht. De sloot wordt gebaggerd, de ondergrondse waterverbindingen (duikers) 
en het zand worden aangebracht. De werkzaamheden zijn vervroegd omdat het zand, afkomstig 
van de bouwkavel van het project Summertime aan de Mahlerlaan hier kon worden hergebruikt. 
Een aantal bomen op de eilandjes in de Spoorslagsloot wordt eind februari verplaatst naar het 
Beatrixpark.http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/voorbereidende-werkz/

In februari en maart plaatsen fietsenrekken nabij station Zuid
In februari en begin maart worden op twee locaties nabij station Amsterdam Zuid extra 
fietsparkeerplekken gerealiseerd door de enkellaags rekken te vervangen door dubbellaags 
rekken. Op de locatie tussen het viaduct en het fietspad van de Strawinskylaan wordt het aantal 
plekken van 144 naar 240 uitgebreid. Bij de stationsentree Parnassusweg gaat het aantal plekken 
van 750 naar 1280 plekken.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/extra/

Heiwerkzaamheden G. Mahlerlaan
Kavel 9/10: t/m februari 2015.
Kavel 11/12: t/m februari 2015
De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur van maandag t/m 
zaterdag.
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3 februari vergadering commissie Leefomgeving en Economiie, 20:00 - 23:00, Commissiezaal; 
President Kennedylaan 923
Agendapunt 9. Advies experiment parkeerduurbeperking Buitenveldert Noord
(ter advisering aan het algemeen bestuur). Bijlage o.a. Kaart voorstel uitbreiding 
parkeerduurbeperking. adies ongewijzigd voortzetten in Buitenveldert Noord in de Pr Irenebuurt 
volgt later een advies.
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3149

4 februari commissie Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening en Samenleving, 20:00 - 23:00,  
President Kennedylaan 923
Agendapunt 10 Bestedingsvoorstel extra middelen voor dragende samenleving en openbare 
ruimte. Zie de bijlagen bij dit punt.
Agendapunt 11 Gebiedsplan light 2015
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3148

denkZuidas levert nieuwe inzichten op
Op 19 en 20 januari zat het team van denkZuidas bij elkaar om de thema’s van de Visie Zuidas 
2015 verder aan te scherpen. DenkZuidas is de noemer waaronder het projectteam visie Zuidas 
samenwerkt aan de actualisatie van de Visie Zuidas. Projectleider Bas Boeker vertelt: ‘De thema’s 
van de actualisatie zijn nog in ontwikkeling. Verbonden met de stad bijvoorbeeld is Verbonden met 
groen en water geworden. En er is een zesde thema, toegevoegd, Zuidas bereikbaar, omdat dit 
thema apart aandacht nodig heeft. De afgelopen twee dagen hebben we rond kaarten van Zuidas 
gezeten en de thema’s ingetekend. De verschillende thema’s zijn als verschillende lagen over 
elkaar heen gelegd. Dat leverde nieuwe inzichten en vragen op.’ 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/aandacht-relatie/

2000ste woning in aanbouw
De bouw is gestart van Summertime, een appartementencomplex met bijna 200 huurwoningen in 
de vrije sector met bijbehorende voorzieningen aan de Mahlerlaan op de Zuidas in Amsterdam. 
Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM is samen met co-maker Bouwinvest, die de woningen in 
belegging neemt namens het Bouwinvest Residential Fund, verantwoordelijk voor de 
planontwikkeling. De appartementen worden naar verwachting eind 2016 opgeleverd. Met de start 
van Summertime wordt de tweeduizendste woning op de Zuidas gebouwd.http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/am-bouwinvest/

Start bouw parkeergarage Atrium
In de week van 16 februari tot eind maart: Inbrengen damwanden. Inbrengen van de stalen 
damwanden (fase 1). Aansluitend start het inbrengen van de damwanden van de 2e fase. De 
damwanden worden drukkend aangebracht en niet trillend, om hinder naar de omgeving te 
beperken. Deze werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken.
In de week van 23 tot 27 maart: De 1e laag grond wordt uitgegraven en afgevoerd. Dit leidt tot een 
toename van verkeersbewegingen.Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de bouw en 
bouwplaats binnen de bouwhekken, kunt u contact opnemen met de uitvoerder op locatie. Deze is 
te bereiken via telefoonnummer 0226-397 000. Als de bouwketen zijn geplaatst houdt de 
uitvoerder op locatie elke 2 weken een inloopspreekuur. Dit is op een woensdag van 15.00 tot 
16.00 uur in de ‘even’ weken.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/start-bouw/

Bestemmingsplan RAI vastgesteld
In december 2014 is het bestemmingplan vastgesteld. Kijk voor meer informatie op ruimtelijke 
plannen. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.
0363.K1005BPGST-VG01

Nieuw aanvragen omgevingsvergunningen bouw en milieu
* ! A10 (noord- en zuidzijde) t.h.v. Antonio Vivaldistraat - 1575723, realiseren twee 
bouwkuipen voor boring t.b.v. aanleg van kabels en leidingen (12-12-2014);
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* De Boelelaan 1117 (VU) - 1556193, renoveren 5e etage (11-12-2014);
* Terrein De Boelelaan 1117 - 1575739, kappen 9 bomen (15-12-2014);
* Terrein Gustav Mahlerplein - 1574931, oprichten ondergrondse fietsparkeergarage met 
overkapping op maaiveld, oprichten ondergrondse leidingentunnel en oprichten ondergrondse 
(hemel-)waterberging (12-12-2014)
* Gustav Mahlerlaan 3005 - 1577117, plaatsen tijdelijke zeecontainers en twee tijdelijke 
geodetische koepels t.b.v. tuineren, horeca, openbare colleges en kweken van paddestoelen voor 
een periode van 2 jaar (14-12-2014);
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@868641/kopie-
bekendmakingen-6/

Verleende vergunning bouw
Terrein Europaboulevard 19 - 1525945, oprichten woongebouw "Square" (12-12-2014); 
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@868641/kopie-
bekendmakingen-6/

2015 3/4
bericht te laatsen bij categorie Groen
Nieuwe ideeën voor groen
Tijdens de groene wandeling in september van vorig jaar werden de volgende ideeën geopperd :
! Meer bloemen en kleur (hanging baskets, bloemrijk grasland)
! ! Meer groen in en rondom de viaducten
! ! Een groener Gershwinplein
! ! Kunst in de Boelegracht
! ! Meer groen in de Claude Debussylaan
! ! Het verbinden van de parken verbinden (groenstroken, bloemen)
! ! Vogelkasten toevoegen
! ! Bewegend water (speelwater) op pleinen realiseren.
Eind november zijn deze ideeën beoordeeld. Kansrijke opties worden opgenomen in het Jaarplan 
Groeifonds Groen 2015. Dit Jaarplan verschijnt binnenkort op de website. van Zuidas. Dan kunt u 
lezen welke plannen een plek hebben gekregen in dit Jaarplan.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/bewoners-denken-mee/

bericht afzonderlijk plaatsen bij categorie ZUIDasDok
Rijk en regio akkoord over uitwerking Zuidasdok
In december 2014 zijn partijen zijn het eens geworden over een aantal verbeteringen voor het 
project Zuidasdok. 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. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/12december/uitwerking-zuidasdok/

bericht afzonderlijk plaatsen bij categorie ZUIDasDok
ZuidasDok
In december 2014 zijn de betrokken bestuurders van Rijk en regio akkoord gegaan met de nadere 
uitwerking van project Zuidasdok. Ten opzichte van de voorkeursbeslissing (2012) zijn veel 
verbeteringen doorgevoerd. Projectdirecteur Hans Versteegen licht de ontwikkelingen toe. In juni 
2012 namen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-
Holland en gemeente Amsterdam – de vier opdrachtgevers – de voorkeursbeslissing Zuidasdok: 
een concrete beschrijving van de scope van Zuidasdok. Hans Versteegen vertelt: ‘We zijn direct 
aan de slag gegaan met de verankering ervan in ruimtelijke plannen zoals een Tracébesluit, 
waarin de verruiming en ondertunneling van de A10 op Rijksniveau wordt vastgelegd.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/zuidasdok-bestendig/

Nieuwsbrief dienst Zuidas met een extra editie december 2014
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbriefzuidas/2014/nieuwsbrief-56/
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--------
Weekbericht 3 & 4

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.

Almatuin wordt Boeletuin
De gemeente stelde in 2013 voormalige schoolwerktuinen tijdelijk beschikbaar aan de 
initiatiefnemers van de Almatuin. Vanwege het succes van de Almatuin hebben de VU en de 
gemeente besproken de tuin langer op deze locatie te behouden. Niet alleen de Vrienden van de 
Almatuin kunnen gebruik blijven maken van deze groene plek in Zuidas, ook krijgen gebruikers 
van de voedselbank via SOOZ Amsterdam de mogelijkheid om eigen groente te telen. Net als 
afgelopen jaar komt er ook horeca. De nieuwe naam wordt Boeletuin. Een beperkt deel van de 
locatie wordt ingericht als parkeerplaats vanwege druk op parkeeraccommodatie voor bezoekers 
en patiënten van ACTA en VUmc. Lees hier meer. http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2014/
okt-dec/vu-zet-belangrijke-stap-in-ontwikkeling-nieuwe-campus.asp

ZuidasDok
 “In december 2014 zijn de betrokken bestuurders van Rijk en regio akkoord gegaan met de 
nadere uitwerking van project Zuidasdok. Ten opzichte van de voorkeursbeslissing (2012) zijn veel 
verbeteringen doorgevoerd. Projectdirecteur Hans Versteegen licht de ontwikkelingen toe. In juni 
2012 namen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-
Holland en gemeente Amsterdam – de vier opdrachtgevers – de voorkeursbeslissing Zuidasdok: 
een concrete beschrijving van de scope van Zuidasdok. Hans Versteegen vertelt: ‘We zijn direct 
aan de slag gegaan met de verankering ervan in ruimtelijke plannen zoals een Tracébesluit, 
waarin de verruiming en ondertunneling van de A10 op Rijksniveau wordt vastgelegd.”
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/zuidasdok-bestendig/

Zie ook het interview in blad Hello Zuidas. (apart plaatsen in categrorie Zuidasdok
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/680871/hz_nr17_zuidasdok_5.pdf

Deel RAI is nu monument
Uit de Nieuwsbrief Amsterdam Zuid: “De halfronde Europahal van Amsterdam RAI (en bijhorende 
reclametoren ‘het Signaal’) hebben de status van Rijksmonument gekregen als ‘kenmerkend 
voorbeeld van de vernieuwing in de wederopbouwperiode’. De in 1961 geopende Europahal is het 
eerste gebouw van het huidige RAI-complex aan het Europaplein.” http://www.zuid.amsterdam.nl/
algemene_onderdelen. Lees verder

Start aanleg nieuwe brug in de Prinses Irenestraat begin 2015
Eind februari organiseert dienst Zuidas een informatieavond over de geplande werkzaamhden aan 
de Beethovenstraat en die in het Beatrixpark. 
In de week van maandag 19 februari t/m april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de 
Beethovenstraat, tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de 
warmte koude opslagbronnen aan te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 
400-500 Beethoven. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/12december/prinses-irenebrug/ 
en 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/documenten-indexen/informatiebrieven/2014/document/
•!
Heiwerkzaamheden G. Mahlerlaan
Kavel 9/10: t/m februari 2015.
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Kavel 11/12: t/m februari 2015
De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur van maandag tot 
en met zaterdag.

Wegwerkzaamheden Strawinskylaan 
Het fiets- en voetpad op de Strawinskylaan zijn medio januari 2015 klaar in plaats van eind 
december. Vanwege onvoorziene omstandigheden in de ondergrond duren de werkzaamheden 
langer dan gepland.http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/update-works/

24 en 25 januari en de 31ste maar ook 1 februari werk aan spoorviaduct Amstelveenseweg er 
rijden geen treinen op die dagen
In de weekenden van 17 en 18 januari, 24 en 25 januari en 31 januari en 1 februari 2015 wordt er 
gewerkt aan het spoorviaduct bij de Amstelveenseweg. Om dit veilig en snel te kunnen doen wordt 
de Amstelveenseweg ter hoogte van het spoorviaduct afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid en 
fietsers kunnen langs de andere kant van de weg fietsen. In het weekend van 24 en 25 januari 
rijden er geen treinen. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/weekendafsluiting/
De tram en bus worden in de weekenden van 24 en 25 januari en 31 januari en 1 februari 2015 
omgeleid. Zie voor informatie www.gvb.nl.
21 januari vergadering van het AB Bestuurscommissie Zuis, aanvang 20:00-23.00 uur, President 
Kennedylaan 923
Agdpunt 7 Advies ontwerpbestemmingsplan Atrium
150121 Algemeen Bestuur Flap Atrium 57.2Kb Besluit
Agdpunt 8 Advies ontwerpbestemmingsplan Parnas
150121 AB Flap BP Parnas 3 57.4Kb Besluit
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3111

28 januari openbare vergadering van de Bestuurscommissie, aanvang: 16:00 en 19.00, ROC, 
Europaboulevard 13
Dit is uw kans om verschil te maken voor uw buurt! Kom langs, praat mee, en help de 
bestuurscommissie Zuid om hun koers te bepalen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar: Zuidgesprek.sdz@amsterdam.nl (Aanmelden hoeft niet, maar wordt op prijs gesteld.)
Flyer Zuid-gesprek 513.6Kb.  http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3113

Oproep Parkenoverleg
Zij nodigen wij Amsterdamse verenigingen van parkenvrienden uit ondertekenaar te worden van 
het Groenmanifest 2015 ‘Een 10 voor stadsgroen en parken van Amsterdam’. Het manifest is een 
initiatief van het Parkenoverleg Amsterdam, ontstaan uit grote zorg over de overbelasting van onze 
parken door evenementen en festivals. 
Met een breed gesteund Groenmanifest kunnen ze de stadsbestuurders op het goede groene 
spoor brengen. De tekst van het manifest is al door veel handen gegaan en voorlopig duidelijk 
genoeg. De prioriteit is nu om er die brede openbare steun voor te krijgen. En natuurlijk moet die 
steun beginnen bij de voorhoede van de parken zelf. Dat wil zeggen: bij de vele grote en kleine, 
oude en minder oude verenigingen van parkenvrienden. Díé moeten bovenaan staan!. Stuur een 
e-mail naar: amsterdamseparken@gmail.com

Reactie Vereniging Vrienden van het Beatrixpark: MEER ZUIDAS GROEN ALTIJD DOEN
“In de afgelopen jaren zijn heel veel vaak oude bomen en struiken gekapt om ruimte te maken 
voor bebouwing. Ondanks het feit dat er op bescheiden schaal groen is aangeplant, veelal in 
bakken op ondergrondse parkeergarages, is Zuidas eerder grijs dan groen. Ook in de komende tijd 
zal er nog veel groen verdwijnen als het Zuidasdok wordt gebouwd en alle – meestal groene taluds 
van de A10 worden afgegraven. 
De inrichting van het Zuidplein geeft aan hoezeer groen wordt gewaardeerd door iedereen die in 
Zuidas werkt of korte of langere tijd verblijft. Daarom pleiten wij ervoor om :
Bomen die gekapt moeten worden pas te kappen op een zo laat mogelijk moment
Deze gekapte bomen waar mogelijk te gebruiken voor een tijdelijke en/of definitieve afscheiding 
De gekapte bomen soms te laten verzagen voor straatmeubilair , kunstwerk of speelobject(en)
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Tijdelijk groen aanplanten waar mogelijk, bakken combineren met zitmogelijkheid of 
mededelingenbord (of beide)
Aanvragen/initiatieven  vanuit bevolking voor tijdelijke of definitieve aanleg van groengebiedjes/
geveltuinen/pluktuinen/moestuinen op lege plekken zoveel mogelijk te honoreren
Groene daken gecombineerd met zonnepanelen verplicht te stellen
Waterpartijen verlevendigen door fonteinen, drijvende groene eilanden en kunstwerken, al dan niet 
met led-verlichting
Groene routes aan te leggen door Zuidas en van Zuidas naar de omgeving m.a.w. als men bij een 
boom of plantenbak staat is er altijd zicht op een volgende boom en/of plantenbak.
Voor het onderhoud van groen – tijdelijk of definitief – voldoende fondsen vrij te maken. l 
Medewerkers van Zuidasbedrijven laten participeren in keuze voor groen en het onderhoud 
daarvan
Zorgen voor veel biodiversiteit, niet altijd de standaardstraatbomen aanplanten, maar ook denken 
aan geur, kleur, groeiwijze etc.
De parken in en rond Zuidas zoveel mogelijk te ontzien, ondergrondse leidingen zo aanleggen dat 
bomen daarvan geen hinder ondervinden.
Fiets- en langzaamverkeerroutes afschermen van snelverkeer door groenstroken, waar mogelijk”

BPZ wenst u een veel inspiratie voor 2015

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.

Uit Nrc: “Bo&Caro gaan elke dag naar een bedrijf. Afgelopen december gingen ze naar Zuidas 
voor ‘Het verhaal van Kerst’ – verteld door Zuidasdominee Ruben van Zwieten voor
800 geïnteresseerde Zuidassers en omwonenden van de Thomaskerk in Amsterdam.”
http://www.nrcq.nl/2014/12/24/het-verhaal-van-kerst-op-de-zuidas-met-fakkels

Nieuwe ideeën voor groen
Tijdens de grioene wandeling in september van vorig jaar werden de volgende ideeën geopperd :
 Meer bloemen en kleur (hanging baskets, bloemrijk grasland)
  Meer groen in en rondom de viaducten
  Een groener Gershwinplein
  Kunst in de Boelegracht
  Meer groen in de Claude Debussylaan
  Het verbinden van de parken verbinden (groenstroken, bloemen)
  Vogelkasten toevoegen
  Bewegend water (speelwater) op pleinen realiseren.
Eind november zijn deze ideeën beoordeeld. Kansrijke opties worden opgenomen in het Jaarplan 
Groeifonds Groen 2015. Dit Jaarplan verschijnt binnenkort op de website. van Zuidas. Dan kunt u 
lezen welke plannen een plek hebben gekregen in dit Jaarplan.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/01-januari/bewoners-denken-mee/

Start aanleg van de nieuwe brug in de Prinses Irenestraat begin 2015
De aannemer is inmiddels begonnen met het doortrekken van de bouwweg naar het bouwterrein 
aan de noordkant van het fietspad Prinses Irenestraat. In de nacht van dinsdag   op woensdag 7 
januari 2015 wordt een boorstelling aangevoerd om de palen onder de brug aan te brengen. Dit 
gebeurt onder begeleiding, vanwege de grootte van de stelling en 's nachts om het vele 
fietsverkeer overdag te ontzien. Op woensdag 7 en onderdag 8 januari worden de palen 
aangebracht. Dit werk kan geluidshinder veroorzaken, in de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 
januari wordt de boorstelling weer afgevoerd. De aan- en afvoer van de stelling levert geringe 
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geluidshinder op. Hierna bouwt de aannemer de brug en een bouwkuip waardoorheen later de 
kabels en leidingen worden gelegd. Naar verwachting zal in mei 2015 de ruwbouw van de brug 
gereed zijn. De fiets- en voetgangersbrug is naar verwachting eind 2015 gereed voor gebruik.

Eind februari organiseert dienst Zuidas een informatieavond over de geplande werkzaamhden aan 
de Beethovenstraat en in het Beatrixpark. http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2014/12december/prinses-irenebrug/ en 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/documenten-indexen/informatiebrieven/2014/document/
• 
Heiwerkzaamheden

1. 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.
2. spoorviaduct Beethovenstraat
In de periode van donderdag 8 tot en met vrijdag 16 januari 2015 worden aan de westzijde van het 
spoorviaduct Beethovenstraat heiwerkzaamheden verricht. Het verkeer kan tijdens het werk 
doorrijden.http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/12december/heiwerkzaamheden-0/

Werkzaamheden Strawinskylaan duren langer
Het fiets- en voetpad op de Strawinskylaan zijn medio januari 2015 klaar in plaats van eind 
december. Vanwege onvoorziene omstandigheden in de ondergrond duren de werkzaamheden 
langer dan gepland.http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/12december/omleiding-
fiets/

7 januari vergadering van de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid 9:00 uur 
12.30 en zo nodig vanaf 19.30 uur, De Rooszaal, Stadhuis
Bij agendapunt 14 Bespreking vragen over vervoersprognoses Noord-Zuidlijn en Amstelveenlijn 
Nr. BD2014-013736
Bij agendpunt 19 : Metronet en vervolgonderzoek: o.a. de Amstelveenlijn wordt op basis van wat 
bekend is en eerder besloten is niet verder verkend. Lees meer in de agenda. http://
amsterdam.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3099

7 januari vergadering van de Commissie Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening en 
Samenleving, aanvang 20:00-23.00 uur, President Kennedylaan 923
Bij agendapunt 8 en 9 Advies ontwerpbestemmingsplan van Atrium en Parnas (ter advisering). In 
het advies was een kritische kanttekening geplaatst bij het ontbreken van een norm voor 
fietsparkeervoorzieningen op eigen terrein van Atrium. Inmiddels is dit opgepakt en is een 
fietsparkeernorm opgenomen in het bestemmingsplan.
Bij het plan Parnas zijn er geen wijzigingen.
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3097

Asbestsanering en sloop BL46
In het kader van de ontwikkeling van het deelgebied Ravel van de Zuidas starten 
asbestsaneringswerkzaamheden en de sloop van het sportcomplex BL46. Na de sloop van het 
sportcomplex zal de Kindercampus Zuidas naar de huidige plek van BL 46 worden verplaatst en 
daar verder worden uitgebreid.
Vanaf maandag 5 januari begint de aannemer met voorbereidende werkzaamheden voor de 
asbestsanering en de sloop. Zo worden bouwhekken geplaatst rondom BL46 om het terrein veilig 
af te schermen. Daarnaast wordt, om een inrit naar het terrein van BL46 te creëren, een deel van 
de sloot aan de De Boelelaan gedempt en een dam aangelegd. De verwachting is dat de 
sanerings- en sloopwerkzaamheden een halfjaar zullen duren en eind juli 2015 zijn afgerond.
Naast de sanering en sloop van BL46 worden vanaf 12 januari ook Telecomkabels verlegd in dit 
gebied. Het verleggen van de kabels is nodig voor de komst van het Zuidasdok. Om de hinder in 
het gebied tot één keer te beperken, is er voor gekozen om deze werkzaamheden tegelijkertijd uit 
te voeren.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/documenten-indexen/informatiebrieven/2014/informatiebrief-1d/
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Nieuwsbrief dienst Zuidas met een extra editie december 2014

http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbriefzuidas/2014/nieuwsbrief-56/

Weekbericht 50  2014

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. http://
bewonersplatformzuidas.nl/?p=8928

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 klik hier voor de 
vragenlijst. https://docs.google.com/forms/d/15vtOmJvz_TXnCgzRhZ-cRG0gi-yf-22fZUcz-WRiX1s/
viewform?c=0&w=1    
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/12december/woononderzoek-zuidas/

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.
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/here/wp-content/uploads/2014/11/Beatrixpark-nieuwsbrief-
najaar-2014-web.pdf

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.
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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 bekend. De 
jury koos Leaseplan Nederland tot meest toegankelijke werkgever onder grote bedrijven. Imotions 
won in de categorie meest toegankelijke werkgever in het MKB. http://www.nieuws.nl/
entertainment/20141203/Lucille-Werner-onthult-Business-Walk-of-Fame

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.
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. http://
www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/12december/wethouder-laurens/

De start van paalfunderingswerkzaamheden 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 11112 (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.

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. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/12december/nachtelijke/

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 zie de Informatiebrief OVSAAL

Werkzaamheden nabij Amstelveenseweg
Op de volgende weekenden staan werkzaamheden gepland waarvoor de 
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.
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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 meer over de werkzaamheden op http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-
amsterdam-zuid-duivendrecht/nieuws/plaatsen-liggers-spoorviaduct-beethovenstraat

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.
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3084

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid 
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. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-35249.html
Verkeersbesluit instellen parkeerverbod aan de oostzijde Antonio Vivaldistraat tussen de Barbara 
Strozzilaan en de Domenico Scarlattilaan Amsterdam-Zuid. https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-35254.html
Verkeersbesluit het instellen van een parkeerverbod zone in de Tommaso Albinonistraat tussen de 
De Boelelaan en de Barbara Strozzilaan Amsterdam-Zuid. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
stcrt-2014-35255.html
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. http://www.zuid.amsterdam.nl/
bestuur_en/publicaties-zuid/bekendmakingen/bekendmakingen/vergunningen-2014/week-49/
werken-openbare/besluit-verleende-1/
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. http://
www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties-zuid/bekendmakingen/bekendmakingen/
vergunningen-2014/week-49/hinder-openbare/besluit-verleende/

15 december Poetry & Music17.00-20.00 in De Nieuwe Poort http://www.denieuwepoort.org/
agenda/poetry-music
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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) http://www.thomasopen.nl

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
 http://www.thomasopen.nl/

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! http://
www.amsterdam.nl/zuidas/menu-ii/agenda/?EvtIdt=76601

Wandelingen in het Beatrixpark
In de maanden mei, juni, juli, augustus en september bezoek aan 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 2014
artikel Cisca over VU en VUmc

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. De 
werkzaamheden zijn uitgesteld. 
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/11november/afsluiting-afrit/

Op 25 november 2014 werd in WTC Amsterdam het symposium Slim Reizen 2014 --> 2040 
georganiseerd. Een inspirerend symposium voor bedrijven in Zuidas, georganiseerd door bedrijven 
in Zuidas.

Maatregelen en gedragsverandering
Een belangrijke constatering is dat er wel 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.
de voordrachten van de spreker vindt u hier.
 http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/11november/verslag-symposium/

Start aanbestedingsprocedure hoofdbouwcontract
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 
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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.http://
www.amsterdam.nl/zuidas/menu/zuidasdok/aanbesteding/planning/

Noord/Zuidlijn en station Zuid
In de pers stonden zorgelijke berichten over het aanlanden van de Noord/Zuid op station Zuid. Na 
reacties van medewerkers van de dienst Metro werd alles weer in ander perspectief gezet.http://
www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3799710/2014/11/27/Noord-
Zuidlijn-in-problemen-door-enkelspoor.dhtml
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/krappe-dienstregeling-noordzuidlijn-door-enkelspoor-bij-zuid/

Het Parool kopte ‘Ouderen Buitenveldert en Geuzenveld geïsoleerd door nieuwe buslijnen’
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.'” 
Dat Buitenveldert West gedupeerd wordt was bekend. Buitenveldert Oost daarentegen heeft een 
beter verbinding met station Zuid. 
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3801683/2014/12/01/Ouderen-
Buitenveldert-en-Geuzenveld-geisoleerd-door-nieuwe-buslijnen.dhtml

Bouw Ravel Residence vordert gestaag: openhuis 
za 13 december van 11.00 tot 15.00 uur
ma 22 december van 14.00 tot 17.00 uur
Tijdens deze open huizen dagen kun belangstellenden een kijkje komen nemen in de 
modelwoning. chtigen op de bouwlocatie van Ravel Residence. Het Student Experience team 
staat klaar om al je 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 maandag 18 
augustus 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. 
de Informatiebrief OVSAAL
Weekendafsluitingen nabij Amstelveenseweg
Op de volgende weekenden staan werkzaamheden gepland waarvoor de 
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 
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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 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 http://www.prorail.nl/projecten/schiphol-amsterdam-zuid-
duivendrecht/nieuws/plaatsen-liggers-spoorviaduct-beethovenstraat

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(Locatie Amsterdam), Cruquiusweg 5, 1019 AT Amsterdam.
Voor publiek geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Inlichtingen / maken van afspraken:
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 020 254 3600
Stadsdelen 14 020
Bekendmakingen namens burgemeester en wethouders van Amsterdam.
Bekendmakingen namens de minister van Infrastructuur en Milieu (alleen
van toepassing wanneer er sprake is van een bekendmaking bij de gecoördineerde regeling Wabo/
Waterwet, paragraaf 3.5 Wabo/artikel 6.2 Waterwet).
Verleende Ontheffing Werktijden
Ontheffing krachtens artikel 8.4 Bouwbesluit 2012
Adres: Amstelveenseweg (kruising met A10)
Project: OV-SAAL, kunswerk 13
Omschrijving: het oprichten van een spoorviaduct over de Amstel en het gdeeltelijk 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.
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen-0/november-december/
kopie-0/

4 december
Iedere eerste donderdagavond van de maand wordt De Nieuwe Poort opgeluisterd met jazz. Met 
je vrienden en vriendinnen aan een rond tafeltje met gevulde glazen onder het zachte licht van het 
rode tafellampje. 

Artiest
Deze avond 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 tekstschijver en 
vertolker van het Nederlandse lied.http://www.denieuwepoort.org/agenda/jazz-at-the-southazz-
met-patrick-verheij

Beeldende kunst
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 zullen curator Julia Geerlings en predikant Evert Jan de Wijer na de dienst 
een rondleiding langs de werken verzorgen.
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)
http://www.thomasopen.nl

Dinsdag 16 december - 12:30 uur Thomaskerk, Prinses Irene straat 36
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