
weekberichten 2016

BPZ wenst u een inspirerend 2016        We hopen u binnenkort op een van onze thema-
avonden te ontmoeten. en schroom niet om ons te emaillen als u een vraag of idee heeft.

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 (A10 ondergronds)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 verschijnt. 
En het vorige artikel Blijft Zuidas een eiland? dat verscheen in de editie van december 2015. 
Lees  hieronder ook de nieuwe Visie Zuidas 2015, Leef Zuidas 2016-2020 en Bouwstenen 
Visie Zuidas.  

14 januari rondleiding bouwlplaats Mahlerplein

Bam geeft t/m mei maandelijks rondleidingen op de bouwplaats Mahlerplein. 14 januaris is 
de eerste van 2016. De rondleidingen vinden plaats van 15:30 - 17:00. Inschrijven kan hier.

 Concept Nieuwe Visie Zuidas 2015 gepubliceerd en ter inzage

De inspraakperiode loopt van half januari  tot begin maart. In 2016 wordt de definitieve Visie 
vastgesteld door de gemeenteraad. De Nieuwe Visie Zuidas 2015 voorspelt meer 
levendigheid, meer woningen, meer groen, meer kennisintensieve bedrijven. Maar, volop 
bouwen vraagt aandacht voor leefbaarheid en bereikbaarheid. Lees meer in de pdf’s Visie 
Zuidas (PDF, 9.5 MB), Leef Zuidas (PDF, 1.8 MB), Bouwstenen Visie Zuidas 2015 (PDF, 6.8 
MB) (afb. Impressie: CIIID/Cees van Giessen)

Plan van aanpak de De Boelelaan Oost goedgekeurdOp 16 december 2015 stemde de 
gemeenteraad in met het plan voor de aanpak van de De Boelelaan Oost. De voorbereiding 
van het werk start in februari met bomenkap. In het eerste kwartaal van 2018 moet het werk 
af zijn. Dienst Zuidas gaat in gesprek met omwonenden ivm de effecten van de 
werkzaamheden.

Gebiedsplannen 2016 Amsterdam Zuid vastgesteld

De bestuurscommissie van Zuid heeft op woensdag 16 december de gebiedsplannen 2016 
voor stadsdeel Zuid unaniem vastgesteld. Het gaat om de plannen voor de gebieden Oud 
Zuid, De Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuidas. In de drie plannen staan per gebied, en 
gebaseerd op de doelstellingen uit de Gebiedsagenda 2016-2019, de activiteiten die het 
komend jaar worden uitgevoerd.

AT5 berichtte: over Skyline verandert in 2018 (hoogbouw ( o.a. Zuidas)) in de stad

Verplaatsing kindercampus voltooid

Met 42 krikken is 1 miljoen kilo aan gebouw en inrichting verplaatst. De sterke wind was bij 
aanvang even spelbreker bij het verplaatsen van het schoolgebouw. lees verder in Het 
Parool.
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Restaurant Baut van Stadionplein naar Zuidas

Uit Het Parool: “Na de opening op 15 januari hebben de eigenaren tot in ieder geval eind mei 
toestemming om te blijven. Een medewerker spreekt echter de hoop uit dat de locatie langer 
aangehouden kan worden.” lees verder

Van der Valk gaat in Vivaldi een viersterrenhotel met 245 kamers realiseren

Het hotel van het nieuwe Exclusief-label is gepland in deelgebied Vivaldi. Dat bleek uit de 
Visie Zuidas 2015 die Amsterdam op 22 december heeft bekendgemaakt. lees verder op 
Vastgoedmarkt.nl of hier. In de nieuwe Visie 2015 leest u op blz 43 verder.

Exporuimte AKZONobel in de Beethovenstraat geopend

Het Parool berichtte:“ De Zuidas krijgt dankzij AkzoNobel een museum. Het concern brengt 
een deel van zijn kunstcollectie onder in zijn nieuwe hoofdkantoor aan de Beethovenstraat. 
De permanente expositie is straks voor iedereen toegankelijk. De tentoonstelling wordt 
wisselend samengesteld door de stichting AkzoNobel Art Foundation. Nu is de kunstcollectie 
alleen te zien in de vestigingen van AkzoNobel en is deze voor het publiek alleen online 
zichtbaar. Naast kunstwerken huisvest het nieuwe kantoor 600 medewerkers.” 

Kantoor paviljoens Handel opgeleverdHet kantoorgebouw bevindt zich in de parkzone aan 
de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat met aan de achterzijde begraafplaats Buitenveldert. 
De bedrijven die gevestigd zijn in HANDEL zijn allen werkzaam in de financiële sector en 
kiezen bewust voor kleinschaligheid, dat berichtte Bouwwereld.nl. Lees meer

Beethoven 500 bijna geheel verhuurd

G&S Vastgoed heeft kantoorruimte in haar nieuwbouwontwikkeling 500 Beethovenstraat op 
de Zuidas aan Holland Corporate Finance. Holland Corporate Finance betrekt dit jaar nog de 
tweede verdieping van ongeveer 800 m2, van het gebouw. De derde tot en met de bovenste 
(zevende) verdieping heeft G&S al verhuurd. Hierdoor blijft nog 2.000 m2 beschikbaar voor 
verhuur. G&S Vastgoed levert 500 Beethovenstraat in het tweede kwartaal van 2016 op. 
Lees verder op vastgoedmarkt.nl 

Groene start voor Zuidas in 2016

Bart van Zoelen van Het Parool berichtte over een onderzoek dat in januari 2016 start om 
met extra harige kamerfoelie het fijnstof in Zuidas te reduceren. De planten komen in 
verplaatsbare bakken. 'Het plantje is Green Junkie genoemd omdat het fijnstof opeet,' zegt 
Charlotte Lelieveld van het aan de Universiteit Wageningen verbonden onderzoeksinstituut 
Alterra. De subsidie voor het onderzoek is verstrekt door AMS institute (Amsterdam Institute 
for Advanced Metropolitan Solutions)." lees verder

BPZ diende zienswijze in op concept bestemmingsplan Vivaldi

Er is aandacht gevraagd voor bewonersparkeren en opstapplaatsen van touringcars. Ook 
bewoners van de enige woontoren hadden dit probleem geagendeerd. Lees verder in het 
pdf zienswijzeVIVALDIdecember2015-4

Gratis pendeldienst GPl bus 461 en 463 van en naar Gelderlandplein De vertrektijden van 
bus 461 vindt u hier en van 463 hier 

Interview in Hello Zuidas met directeur Kees Noorman van ondernemersvereniging ORAM 
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Hij uit  zijn zorgen rondom de slechte bereikbaarheid en overlast door de bouw van project 
Zuidasdok. lees verder op pag. 14 van hello Zuidas (Engelse versie) of in het Nederlands 

Nieuws uit de Regioraad 15 december 2015 en DB 12 december 2015

De regioraad promoveert het project Ombouw Amstelveenlijn van de planuitwerkingsfase 
naar de realisatiefase zodat de aanbesteding voor het tracédeel tussen Amsterdam Zuid en 
Amstelveen Westwijk kan starten. De portefeuillehouder wordt gemandateerd om de 
Bestuursovereenkomst Ombouw Amstelveenlijn te ondertekenen. Ook komt een budget van 
€ 213,75 miljoen. Het DB van de Stadsregio Amsterdam wordt gemandateerd om de 
opdracht tot realisatie te verstrekken. 
Het DB verleende € 50.000,- financiering aan de Kroonenberggroep voor het opstarten van 
een particulier initiatief voor aanvullend openbaar vervoer om samen met GVB Buitenveldert 
en de Zuidas te verbinden met het Gelderlandplein.

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.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage     Afwerken van de betonvloeren 
(vlinderen): december 2015- maart 2016,. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: 
april- mei 2016. Aanbrengen ankers voor de keerwand: in de nacht van 6 en 7 januari 
2016. Kappen van bomen: in de week van 4 januari 2016. lees verder

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-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.

11 januari start werkzaamheden verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan     De 
werkzaamheden duren tot eind juni 2016.  
Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de 
Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav 
Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en 
voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC 
Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers 
van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de 
sportclub. Bron: Bewonersbrief

vanaf 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, 
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duur 1 nacht,  Fase 4: afbouw gasreduceerstation en aansluitingen gas oost en westzijde, 
duur 2 weken. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de 
werkzaamheden. 

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Het Uitvoeringsbesluit met het Definitief Ontwerp voor de herprofilering van de De Boelelaan 
Oost is vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten en inrichtingseisen uit de Nota van 
Uitgangspunten, de scope van het project en het maaiveld ontwerp, opgenomen. Waarbij de 
De Boelelaan onder meer een volwaardig profiel van 2 keer 2 rijstroken krijgt, ruime 
voetpaden en vrij liggende éénrichting fietspaden en bomenstroken aan weerszijden van de 
weg.

Ontwerpbesluit stadsdeel 

* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het brandveilig gebruik van de begane grond van het 
gebouw voor maximaal zevenendertig personen waarbij aan meer dan vier personen 
nachtverblijf verschaft kan worden, verzonden d.d. 16 december 2015. OLO-nummer 
1975819. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? 
Informatie over zienswijze indienen.

Aanvraag omgevingsvergunning

* Fred Roeskestraat ter hoogte van 74 A, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats ten 
behoeve van een passagiersvaartuig, ingekomen d.d. 23 november 2015. OLO-nummer 
2073319. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u of een 
zienswijze indienen, of bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunningen

* Europaboulevard/ kruising A.J. Ernststraat, 1083 AD: voor het kappen van twee platanen 
( Platanus hispanica) in de openbare ruimte met de boomnummers 198483 en 156573, 
verzonden 14 december 2015. OLO-nummer: 2055489. 

* IJsbaanpad 43, 1076 CV: voor het plaatsen van drie padel tennisbanen aan de achterzijde 
op het terrein van het Frans Otten Stadion voor een periode van 1 januari 2016 tot en met 31 
december 2018 (3 jaar). verzonden d.d. 18 december 2015. OLO-nummer 2087165. 

Voor het inzien van de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken. Informatie over 
bezwaar maken. 

Aanvraag evenementenvergunning

* Europaplein 22 (RAI), 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Kingsland Festival 
2016" op 27 april 2016 van 12:00 uur tot 20:00 uur. Dossiernummer 2015-15422. 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. 

Aanvragen horecavergunning
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* George Gershwinlaan 534 Unit 2, 1082 MT: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras. Dossiernummer 2015-15436.

* Europaplein 8, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder 
terras. Dossiernummer 2015-15551. De aanvragen liggen 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.

Waterschap

* Verleende watervergunning voor het verlengen van de termijn voor gebruik CCA t/m 2020 
ter hoogte van De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam - AGV - W-15.03171 Voor het 
bouwen van een kelder met bovenbouw ter hoogte van De Boelelaan 1067, 1082 SB 
Amsterdam- AGV - W-15.03086.

ODNZKG 

Aanvragen omgevingsvergunning

* Herprofilering van de De Boelelaan. De ontwerp-beschikking ligt vanaf vrijdag 4 december 
2015 6 weken ter visie, tot 15 jan 2016.

 * De aanvraag betreft het bouwen in afwijking van omgevingsvergunning olo 1493443 t.w. 
uitbreiden 8e verdieping gebouw Noma. Ontvangstdatum aanvraag: 18-12-2015. Aanvrager: 
NOMA House V.O.F.. Zaaknummer: 226218. Nog geen bezwaar en beroep mogelijk.

* Europaplein 22, De aanvraag betreft het planologisch wijzigen van de bestemming, met 
bestemming daarvan tot ligplaatsen voor elektrische passagiersvaartuigen. Ontvangstdatum 
aanvraag: 6-12-2015. Zaaknummer: 212855. 

* Verlengen van perron 1 van Station Amsterdam Zuid. Ontvangstdatum aanvraag: 
15-12-2015. Aanvrager: ProRail B.V. . Zaaknummer: 199125.

* voor het kappen van 5 bomen aan de Eurpoaboulevard 2A, ontvangstdatum aanvraag: 
04-01-2016, Aanvrager: Gemeente Amsterdam, Zaaknummer: 284638. Staat niet pen voor 
beroep. 

* voor het kappen en verplanten van 5 bomen aan de Strawinskylaan 59, Ontvangstdatum 
aanvraag: 29-12-2015, Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 265021. Er is geen 
beroep mogelijk.

Verleende kapvergunning

* kap van 2 bomen Zuidelijke Wandelweg. Verzenddatum beschikking: 17-12-2015. 
Aanvrager: Gemeente Amsterdam RVE Zuidas. Zaaknummer: 152194.

Verleende omgevingsvergunningen

* Voor het tijdelijk plaatsen van een damwandconstructie, gelegen in het water naast het 
Gaasterlandpad. Verzenddatum beschikking: 04-01-2016. U kunt tot 16 februari reageren.

Voor het gedeeltelijk veranderen van de entree van het WTC Amsterdam. Verzenddatum 
beschikking: 29-12-2015, Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.. Reageren kan tot 10 
februari.
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* Vergunning voor het mogelijk maken van een horecafunctie Prinses Irenestraat 
31. Reageren kan tot 6 februari.

* Vergunning inpandig veranderen van het pand Pr. Irenestraat 31-33 i.v.m. de tijdelijke 
wijziging van het gebruik met een instandhoudingstermijn van maximaal 13 maanden. 
Reageren kan tot 6 februari.

12 januari Tafelrede, De nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

19 januari 2016, 12:30-13:00 uur lunchconcert Saudade trio, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      
Het trio bestaat uit Rita Mendes, klarinet, Raquel Pavón Fernάndez, altviool, Inés Costales, 
piano en speelt erken van Mozart en Schubert.  

Zaterdagmiddag 23 januari 13.00-16.00 organiseert het Natuur & Milieuteam van Zuid weer 
een zadenruilbeurs in Zuid samen met Buurtmoestuinvereniging Zuiderkruid. Locatie 
Gaasterlandstraat 3 (Old School)

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. 

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. 

=======================

weekb 2

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 verschijnt. Lees hieronder ook de 
nieuwe Visie Zuidas 2015 en Leef Zuidas 2016-2020. Aanmelden kan via 
bpz@wocbuitenveldert.nl.

11 februari 19.00 uur Buurtgesprek met Stadsdeel Zuid over het gebiedsplan Buitenveldert/
Zuidas
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Tot 21.30  in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP. U kunt zich 
aanmelden via dit aanmeldformulier.

Zuidas broodwinkel rijker

De broodformule BackWerk heeft er een winkel bij. Aan de Amsterdamse Zuidas opent 
medio februari de achtste vestiging in Nederland. Dat meldt levensmiddelenkrant.nl. lees 
verder

Nieuwsbrief stadsdeel Zuid lees verder

Bekijk de impressie van het energiedebat van november 2015 bij Wij krijgen kippen

Concept Nieuwe Visie Zuidas 2015: indienen zienswijze kan tot 26 februari 

In 2016 stelt de gemeenteraad de definitieve Visie vast. Bewoners en andere 
belanghebbenden hebben in het voortraject al hun punten ingebracht maar kunnen nu 
ook een officiéle zienswijze indienen. Visie Zuidas (PDF, 9.5 MB), Leef Zuidas (PDF, 1.8 
MB), Bouwstenen Visie Zuidas 2015 (PDF, 6.8 MB)

Green Bussines Club viert lustrum

Op 29 maart a.s. bestaat GBC Zuidas alweer vijf jaar. Deze eerste mijlpaal wordt gevierd op 
donderdag 21 januari van 17.00 tot 18.30 uur (aansluitend op de Programmaraad). Locatie: 
Mason Street in Ravel Residence,  Antonio Vivaldistraat 3, Amsterdam. Aanmelden kan viaj 
zuidas@greenbusinesclub.nl.

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.

Werkzaamheden bouw NoMaHouse     Vanaf begin januari is gestart met het aanbrengen 
van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart  duren. Daarna wordt de 
bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering van NoMA House is gepland in 
het derde kwartaal van 2017. bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage     Afwerken van de betonvloeren 
(vlinderen): december 2015- maart 2016,. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: 
april- mei 2016. En: In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, wordt nog niet gestart met de 
sloop van een deel van de parkeergarage ter hoogte van het Atrium bij de A10. De sloop is 
op dit moment uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer de sloop wel plaatsvindt.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-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 
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maken: één in de Antonio Vivaldistraat en één in het Beatrixpark. De werkzaamheden van de 
persboringen duren tot mei 2016.

11 januari start werkzaamheden verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan     De 
werkzaamheden duren tot eind juni 2016. Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan 
de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna 
klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten 
voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De 
P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de 
De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De 
Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Vanaf 4 januari  2016 werkzaamheden tbv 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/ Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de 
werkzaamheden. 

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Aanvraag evenementenvergunning

* Europaplein 22 RAI, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Kingsland Festival 
2016" op 27 april 2016 van 12:00 uur tot 20:00 uur. Dossiernummer 2015-15422. 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 algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel 
Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Waterschap: Verleende Watervergunning

* voor het bouwen van een kelder met bovenbouw ter hoogte van De Boelelaan 1067, 1082 
SB Amsterdam - AGV - W-15.03086. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft 
een vergunning verleend op grond van de De vergunning wordt verleend voor de duur van 
41 weken.

ODNZKG 

Aanvragen omgevingsvergunning

* Voor het plaatsen van een vervangend hekwerk. Ontvangstdatum aanvraag: 
29-10-2015. Aanvrager: Stichting VU-VUmc Zaaknummer: 335581. Bekijk het nieuwe hek 
voor Hortus VU in het pdfkokke VU hortus hek DefOntw-3

* Aanvraag betreft het wijzigen/uitbreiden van het bestaande hoofdentree. Ontvangstdatum 
aanvraag: 07-01-2016. Aanvrager: ABN AMRO Bank N.V.. Zaaknummer: 304141.

Verleende kapvergunning
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* Voor het kappen van 12 bomen en het verplanten van 1 boom, Pr. Irenestraat. 
Verzenddatum beschikking: 11-01-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 
158037.

* Voor het kappen van 66 bomen en het verplanten van 1 boom, de De Boelelaan 
Oost. Verzenddatum beschikking: 11-01-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. 
Zaaknummer: 157970.

* Voor het kappen van 108 bomen voor het bouwrijp maken van AFC veld, functievrij maken 
groenstrook en aanleg duikers ten behoeve van het projectgebied Ravel. Verzenddatum 
beschikking: 07-01-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 
161228. Reageren kan tot 19.2.2016.

25 januari 19.30-21.30 filosofietafel, De nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2     Op 25 
januari zal onder leiding van Chantal Bax de late Wittgenstein besproken worden. Chantal 
Bax is lerares en onderzoekster in de filosofie. Haar interesse gaat uit naar antropologie, de 
filosofie van de gemeenschap en de ethisch-politieke implicaties van filosofische theorieën. 

2 februari 2016, 12:30-13:00 uur lunchconcert Artemisses,Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     
Zij brengen werk van verschillende componisten. Hester Hentzepeter, sopraan, Karen 
Langendonk, mezzo sopraan/dwarsfluit, Arwen Christiaanse, piano.   

t/m 14 februari, tentoonstelling Entropical met o.a. kunstenaars Debra Solomon en Jaromil 
Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark Zondag 14 februari 2016 14:00 – 17:00 uur Finnisage 
en Entropical Debat (voertaal Engels). VALUES AND YIELDS: on ecosystems and financial 
exchange. Met Debra Solomon, Jaromil Rojo, Kunst Reserve Bank, Josephine Bosma, 
e.a.. 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.

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. 

=======

weekbericht 3

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 ook het artikel dat in de Wijkkrant januari 2016 is verschenen http://
bewonersplatformzuidas.nl/?p=1160  En lees hier meer  Aanmelden kan via 
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bpz@wocbuitenveldert.nl.

Concept Visie Zuidas 2015: indienen zienswijze kan tot 26 februari en op 1 februari 
infobijeenkomst over de Nieuwe Visie

Inspraakreacties kunnen tot 26 februari 2016 worden ingediend bij: Zuidas Amsterdam, t.a.v. 
mw. M.M.E. van der Heide, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Of per mail aan 
info@zuidas.nl met vermelding van het onderwerp ‘Concept Visie Zuidas 2015’. In 2016 stelt 
de gemeenteraad de definitieve Visie vast. Bewoners en andere belanghebbenden hebben 
in het voortraject al hun punten ingebracht en dat kan nu ook via een officiële  zienswijze. 
De Informatiebijeenkomst over de Nieuwe Visie Zuidas 2015 is op maandag 1 februari 
2016, 19.00-21.00 uur, kantoor Loyens en Loeff, Fred. Roeskestraat 100,1076 ED 
Amsterdam. Voor 30 januari 2016 aanmelden. Het stellen van overige vragen mail via 
info@zuidas.nl, vermeld het onderwerp.

11 februari 19.00 uur Buurtgesprek met Stadsdeel Zuid over het gebiedsplan Buitenveldert/
Zuidas

Tot 21.30  in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP. U kunt zich 
aanmelden via dit aanmeldformulier. Weten wat er besproken wordt? lees het 
pdf Tekstvoorstel%20digitaal-2

Bouw fietsparkeergarage Vijfhoek heeft akkoord

In december besloot het college van B en W om een derde fietsparkeergarage aan te leggen 
in Zuidas. Op 20 januari ging ook de gemeenteraad akkoord met het plan.

Bomen voor Mahlerplein

Dienst Zuidas meldde:" 19 januari 2016 arriveerden de eerste bomen op het Gustav 
Mahlerplein. In totaal worden 23 bomen geplaatst.” lees verder 

Atrium: Vlinderen is een apart vakDienst Zuidas nam een kijkje in de parkeerkelder die in 
aanbouw is. lees verder  

Bewoners Pr. Irenebuurt in gesprek met projectorganisatie Zuidasdok

Volgens de projectorganisatie was het; “hoog tijd om met deze betrokken buren verder te 
praten over de impact van het project Zuidasdok op hun buurt. In oktober vond er een 
informatieavond plaats. Bewoners stelde scherpe vragen. Benieuwd naar alle vragen en 
antwoorden?” Dienst Zuidas heeft een informatiepakket voor u opgesteld waarin u onder 
andere het verslag, de presentatie, en een toelichting op het contract en de 
aanbesteding vindt.  Pdf’s vindt u rechts op de pagina van deze link en de vragen 
met antwoorden vindt u in Vragen en antwoorden Pr Irenebuurt Zuidasdok 26 okt (PDF, 107 
kB).

Aanbesteding Ombouw Amstelveenlijn van start gegaan

“Het vernieuwen van de Amstelveenlijn houdt in dat de huidige sneltramverbinding tussen 
station Amsterdam CS en Amstelveen Westwijk wordt omgebouwd naar een veilige, snelle, 
betrouwbare en comfortabele tramverbinding tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen 
Westwijk. Ook worden er in Amstelveen drie ongelijkvloerse kruispunten en een nieuw 
opstelterrein aangelegd. De aanbesteding betreft een Design & Construct contract (ontwerp 
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en uitvoering) en gaat over het tracédeel tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk”, 
aldus Infrasite,nl lees verder

Dubbelklik: Eind-etappe voor OV SAAL Amsterdam

“De spoorverbindingen van en naar Schiphol zijn de drukste van Nederland. Om in de 
toekomst veilig en soepel meer treinen te kunnen laten rijden, verdubbelt ProRail de sporen 
tussen Schiphol en Duivendrecht. Tijdens de komende laatste etappe moet er nog keihard 
worden gewerkt: eind 2016 is de spoorvernieuwing klaar. Vooral tijdens weekenden en in 
vakanties kan de reiziger en de omgeving hinder ondervinden van de werkzaamheden.” lees 
verder in het pdf PR_DUBBELKLIK-Informatiekrant%20OV-SAAL%20nr%206_3

Wethouder geeft startsein voor bouw North of Mahler

Vastgoedmarkt.nl meldt dat: NoMA House staat voor North of Mahler en het is een initiatief 
van Maarsen Groep en Beheer Brouwershoff. Het gebouw wordt gerealiseerd aan de 
Parnassusweg, op de hoek met de Gustav Mahlerlaan. lees verder

Loyens & Loeff naar kantoor Zuiderhof II op Zuidas

Loyens & Loeff heeft een huurovereenkomst gesloten voor kantoorruimte op de Zuidas. Het 
gaat om 863 m2 kantoorruimte aan de Jachthavenweg 111 in Amsterdam.

Woongebouw Square bereikt hoogste punt en toekomstige bewoners zijn jong

“De beleggende ontwikkelaar Wonam heeft het hoogste punt bereikt van woongebouw 
Square op de Kop Zuidas in Amsterdam. De woningen worden voorjaar 2016 opgeleverd. De 
111 middensegmentwoningen zijn inmiddels alle verhuurd. Het complex bestaat uit 2- en 3-
kamerappartementen met een huurprijs vanaf 830 euro. Volgens directeur Carolyn van 
Duijvendijk van Wonam was de belangstelling met ruim 500 huuraanvragen overweldigend. 
'De bewoners van Square zijn bijna allemaal tussen de 25 en 35 jaar”, dat meldt 
Vastgoedmarkt.nl. lees verder 

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.

Werkzaamheden bouw NoMaHouse     Vanaf begin januari is gestart met het aanbrengen 
van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart duren. Daarna wordt de 
bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering van NoMA House is gepland in 
het derde kwartaal van 2017. bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage     Afwerken van de betonvloeren 
(vlinderen): december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- 
mei 2016. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, wordt nog niet gestart met de sloop van 
een deel van de parkeergarage ter hoogte van het Atrium bij de A10. De sloop is uitgesteld. 
Het is nog niet bekend wanneer de sloop wel plaatsvindt.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     De 
stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de 
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nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Tot mei 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. 

11 januari start werkzaamheden verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan     De 
werkzaamheden duren tot eind juni 2016. Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan 
de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna 
klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten 
voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De 
P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de 
De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De 
Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

vanaf 4 januari tot begin april 2016 werkzaamheden verleggen gasleidingen en plaatsen 
gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     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. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de 
werkzaamheden.

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat     

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

* Claude Debussylaan 5, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2016-15736. 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.

Waterschap

Verleende Watervergunning voor het leggen van twee middenspanningkabels en een 
laagspanningkabel ter hoogte van de Fred. Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam - AGV - 
W-16.00045

25 januari 19.30-21.30, Filosofietafel  en 28 januari lunchconcert, De nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2     Op 25 januari zal onder leiding van Chantal Bax de late Wittgenstein 
besproken worden. Chantal Bax is lerares en onderzoekster in de filosofie. Haar interesse 
gaat uit naar antropologie, de filosofie van de gemeenschap en de ethisch-politieke 
implicaties van filosofische theorieën. 

2 februari 2016, 12:30-13:00 uur lunchconcert Artemisses,Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     
Zij brengen werk van verschillende componisten. Hester Hentzepeter, sopraan, Karen 
Langendonk, mezzo sopraan/dwarsfluit, Arwen Christiaanse, piano.   
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t/m 14 februari, tentoonstelling Entropical met o.a. kunstenaars Debra Solomon en Jaromil 
Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark Zondag 14 februari 2016 14:00 – 17:00 uur Finnisage 
en Entropical Debat (voertaal Engels)  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. En: 7 februari VALUES AND YIELDS: 
on ecosystems and financial exchange. Met Debra Solomon, Jaromil Rojo, Kunst Reserve 
Bank, Josephine Bosma, e.a.. Tempeh workshop van 14:00 – 17:00 uur

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.

19 en 26 februari en 4 maart Open Oog Producties, Green office en de Vu Hortus 
presenteren De Ontdekking van de Planten     Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over 
de historie van mens en plant. Plus een rondleiding in de hortustuin, om een aantal 
besproken planten in het echt te kunnen bekijken. 19 februari: planten uit het oerwoud. 26 
februari: de eerste landbouw. 4 maart: de oudste tuinen. 

weekbe 4

============

Grote belangstelling voor 1 op het DOK 

Voor een volle zaal presenteerde omgevingsmanager Martijn Overmulder de laatste 
ontwikkelingen, wijzigingen en aandachtspunten die in het voorbereidend overleg (achter 
gesloten deuren) met mogelijke bouwers (twee consortia) ter tafel kwamen. Vervolgens bleek 
bij de inventarisatie van vragen uit de zaal, dat er zorgen waren over de terugkeer van 
voldoende volwassen en majestueus groen, de bestrijding van luchtverontreiniging, het OV, 
een N-Z fietstunnel bij station Zuid, de verkeerscongestie bij de De Boelelaan en het 
afsluiten met NS poortjes van de Brittenpassage. Daarmee werd onderstreept wat er onder 
bewoners leeft als het om een leefbaar woon/werkgebied gaat: Het Dok moet de overall 
leefbaarheid verbeteren.

Over de compenstaie voor de kap van 10.000 bomen leest u meer in Groene uitstraling van 
knooppunt Amstel - knooppunt De Nieuwe Meer en het memo van projectorganisatie 
Zuidasdok met daarin een uitleg over waar en welk groen weer terugkomt op het dok. In april 
2016 wordt de nota van beantwoording bij Zuidasdok OTB en MER verwacht.

Gebiedsmakelaar Rashna Kadier vertelde bij wie u terecht kunt met initiatieven voor 
Buitenveldert/Zuidas één leef- woon- en werkgebied. Gebiedsmakelaars en -managers in 
Zuid zijn in het nieuwe bestuurlijke stelsel vooral ook shakel zijn tussen bewoners, centrale 
stad en de bestuurscommissie. De makelaars brengen initiatieven verder naar o.a. naar het 
subsidiebureau van de centrale stad. Voor de inloopspreekuren van de bestuurscommissie 
kijk hier. De planning van buurtgesprekken van de bstuurscommissie vindt u hier.  
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Na afloop werd er volop gediscussieerd en we genoten van het culinaire hapje verzorgd door 
Marleen Munniksma (VVvhet Beatrixpark). Een ding is zeker, volgend jaar komt 
projectorganisatie Zuidasdok weer langs om informatie te delen want de start van de bouw 
van het Dok is gepland aan het eind van 2017.

Concept Nieuwe Visie Zuidas 2015 indienen zienswijze kan tot 26 februari en 1 februari 
infobijeenkomst over de nieuwe visie

Inspraakreacties tbv de Visie Zuidas 2015 kunnen tot 26 februari 2016 worden ingediend bij: 
Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M.M.E. van der Heide, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. 
Of per mail aan info@zuidas.nl met vermelding van het onderwerp ‘Concept Visie Zuidas 
2015’. In 2016 stelt de gemeenteraad de definitieve Visie vast. Bewoners en andere 
belanghebbenden hebben in het voortraject al hun punten ingebracht en dat kan nu ook via 
een officiele zienswijze. Informatiebijeenkomst: maandag 1 februari 2016,Tijd: 19.00-21.00 
uur, kantoor Loyens en Loeff. Fred. Roeskestraat 100,1076 ED Amsterdam. Voor 30 januari 
2016 aanmelden voor de informatiebijeenkomst. Het stellen van overige vragen kan via 
info@zuidas.nl, vermeld dan in het onderwerp ‘Concept Visie Zuidas 2015’.

3 februari, raadscommissie RO, 13:30-17.00 uur en zo nodig van 19.30-22.30, De Rooszaal, 
0239, stadhuis

Bij TKN lijst 2- Onderzoek lage fietsbrug over de Amstel gestopt. (BD2015-019204) Er komt 
een verkennend onderzoek naar eventuele optimalisaties van het referentieontwerp 
Zuidasdok. De focus ligt op het zoeken naar meer comfort voor de fietser door meer afstand 
te creëren tussen het fietspad en de A10. Lees verder

11 februari 19.00 uur Buurtgesprek met Stadsdeel Zuid over het gebiedsplan Buitenveldert/
Zuidas

Tot 21.30  in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP. U kunt zich 
aanmelden via dit aanmeldformulier.

Nieuwsbrief stadsdeel Zuid     Kent u donkere plekken? Geef het door aan de 
bestuurscommissie. Lees verder 

Na kap meer bomen terug aan De Boelelaan-Oost      Lees verder

Duurzaam en poëtisch landschap Zuiderpark Urban Wrinkle

Archiprix berichtte daarover: “In 2010 ontving Jan Maas de Stedenbouw Nu-award voor zijn 
ontwerp Zuiderpark- Urban Wrinkle”. Het bureau BOOM staat voor duurzame en poëtische 
landschappen die de leefbaarheid van steden verbetert. 

Nieuws uit B&W

Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stemt in met de terinzagelegging en het 
ontwerpbestemmingsplan van Zuidas-Ravel.  

'Akzo Nobel Essential Art Space' geopend     Dat brichtte NRC vorige week (alleen te lezen 
voor abonnees).

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.

Werkzaamheden bouw NoMaHouse     Vanaf begin januari is gestart met het aanbrengen 
van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart duren. Daarna wordt de 
bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering van NoMA House is gepland in 
het derde kwartaal van 2017. bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage      Afwerken van de betonvloeren 
(vlinderen): december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- 
mei 2016. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, wordt nog niet gestart met de sloop van 
een deel van de parkeergarage ter hoogte van het Atrium bij de A10. De sloop is uitgesteld. 
Het is nog niet bekend wanneer de sloop wel plaatsvindt.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     De 
stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de 
nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Tot mei 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. 

11 januari start werkzaamheden verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan     De 
werkzaamheden duren tot eind juni 2016. Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan 
de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna 
klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten 
voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De 
P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de 
De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De 
Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 werkzaamheden verleggen gasleidingen en plaatsen 
gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer      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. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de 
werkzaamheden.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat     lees verder

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Verleende vergunningen exploitatie horecabedrijf

* Europaplein 8, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend verstrekkend 
bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 21 januari 2016. Dossiernummer 2015-15551. Voor het 
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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  

* Claude Debussylaan 130, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras, verzonden d.d. 21 januari 2016. Dossiernummer 2015-15271. Voor het 
inzien van het besluit en de stukken zie boven.

* De Boelelaan 50, 1082 LR: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 14 januari 2016.

Waterschap 

Verleende Watervergunningen

* voor het aanleggen van een kabel- en leidingtracé ter hoogte van Fred. Roeskestraat 91, 
1076 EC Amsterdam - AGV - W-15.03455. Locatie: Amsterdam, Fred. Roeskestraa. 
Publicatiedatum: 2016-01-27

* voor het aanleggen van een vuilwater- en regenwaterriool ter hoogte van de Fred. 
Roeskestraat, 1076 EC Amsterdam - AGV - W-15.03262

ODNZKG 

Aanvragen omgevingsvergunning

* betreft het tijdelijk uitbreiden van de aula van de British School voor een periode van 4 jaar. 
ntvangstdatum aanvraag: 22-01-2016

* betreft het kappen van 16 bomen.  aanvraag: 18-01-2016 . Aanvrager: Boomadvies 
Nederland B.V.. Zaaknummer: 383307 

* verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het Kingsland festival op 27 april 
2016

* verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het Kingsland festival op 27 april 
2016. Ontvangstdatum aanvraag: 19-01-2016 Aanvrager: Amsterdam RAI B.V. Zaaknummer: 
376624. Lees de uitvoerige omschrijving hier in het pdf dat bericht over regels en 
geluidsoverlast: ”De periode waarbinnen het dance-event daadwerkelijk plaatsvindt wordt 
reeds gereguleerd via eveneens de evenementenvergunning, waarbij als als uitgangspunt 
geldt dat dit zal zijn tussen 12:00 en 20:00 u.”

Verleende omgevingsvergunning

* betreft een vergunning voor het plaatsen van een hekwerk t.b.v. de toegang van de Hortus 
botanische tuin. Verzenddatum beschikking: 15-01-2016 Aanvrager: Stichting VU-VUmc 
Zaaknummer: 335581

4 februari Jazz at the Southazz 17.00-20.00, De nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2       en 
die dag ook een publieksbijeenkomst: Pitch welke onderwerpen jij van belang vindt voor het 
Nederlands EU-voorzitterschap? x
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16 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert De Nootzaak blaaskwintet, Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36     De Nootzaak Blaaskwintet bestaat uit: Kelly Kicken, fluit, Niels Pol, hobo, 
Thijs Zomer, klarinet,Henk Veldt, hoorn en Suzanne van Berkum, fagot.

t/m 14 februari, tentoonstelling Entropical met o.a. kunstenaars Debra Solomon en Jaromil 
Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark Zondag 14 februari 2016 14:00 – 17:00 uur Finnisage 
en Entropical Debat (voertaal Engels)  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. En: 7 februari VALUES AND YIELDS: 
on ecosystems and financial exchange. Met Debra Solomon, Jaromil Rojo, Kunst Reserve 
Bank, Josephine Bosma, e.a.. Tempeh workshop van 14:00 – 17:00 uur

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. 

19 maart opentorendag     Op 1 maart is hun website te raadplegen. Bekijk op Youtube alvast 
de beelden uit 2015 gemaakt door drones. 

9 en 26 februari en 4 maart Open Oog Producties, Green office en de Vu Hortus presenteren 
De Ontdekking van de Planten     Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over de historie 
van mens en plant. Plus een rondleiding in de hortustuin, om een aantal besproken planten 
in het echt te kunnen bekijken. 19 februari: planten uit het oerwoud. 26 februari: de eerste 
landbouw. 4 maart: de oudste tuinen. 

weekb 5

====

Veel belangstelling voor informatiebijeenkomst Nieuwe Visie Zuidas 2015 

De nieuwe visie bevat ook het programma Leef Zuidas dat een voortzetting is van 15X15. 
Zodra het verslag er is plaatsen we dat op de website. Download Visie Zuidas 2015.

Het daklaanmodel is van Korth Tielens Architecten en meerdere zijn te zien op expo WHAT 
in het vm INGHouse ssn de Amstelveenseweg) 

Indienen zienswijze kan tot 26 februari. Inspraakreacties kunt u indienen bij: Zuidas 
Amsterdam, t.a.v. mw. M.M.E. van der Heide, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Of per 
mail aan info@zuidas.nl met vermelding van het onderwerp ‘Concept Visie Zuidas 2015’.

11 februari 19.00 uur Buurtgesprek met Stadsdeel Zuid over het gebiedsplan Buitenveldert/
Zuidas     Tot 21.30  in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP. U 
kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

CObouw bouwfoto van de dag 

“Op de foto Gershwin blok 12 dat inmiddels zijn hoogste punt bereikte (34,5 meter). Het 
Amsterdamse architectenbureau Search tekende voor het ontwerp. Er tegenover staat het 
iets hogere Gershwin blok 11 (40 meter). Hoofdaannemer BAM bouwt hier in totaal 197 
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woningen waarvan 171 in het middensegment, de overige 26 vallen in de hoge huur. Op de 
begane grond van zo’n 1000 vierkante meter komen publieke voorzieningen. De eerste 
woningen worden eind dit jaar opgeleverd.

Museumkwartier Zuidas!

Lees het interview van dienst Zuidas met Hester Alberdingk Thijm, conservator van de 
AkzoNobel kunstcollectie. “In januari 2016 opende AkzoNobel haar collectie in Zuidas voor 
het publiek, aldus het bericht.” lees verder

Kantoor Officia III uit 1988 naar energielabel A

Uit Duurzaam bedrijfsleven: ”Officia III is een kantoorgebouw uit 1988 op de Amsterdamse 
Zuidas aan de De Boelelaan Oost. In de zomer van 2015 startte J.P. van Eesteren met de 
revitalisatie en verduurzaming van het complex. Het gebouw is voorzien van een vernieuwd 
exterieur en interieur en kreeg hiermee een hedendaagse uitstraling. Door op meerdere 
verdiepingen verschillende vloervelden te verwijderen, ontstond ruimte voor twee nieuwe 
hoofdingangen.” lees verder

Concept Watervisie Amsterdam 2040 

Op blz 79 staat:”Bij de brug over het NoorderAmstelkanaal die in de Berlagiaanse Minerva-
as ligt kan een op- en afstapplek voor de Zuidas worden gerealiseerd, met name gericht op 
passagiers vanuit en naar de nabij gelegen Zuidas.” De inspraaktermijn sluit 17 februari, 
zienswijze stuurt u aan: De gemeenteraad van Amsterdam, p/a de directeur van Ruimte en 
Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, of per e-mail naar 
watervisie@amsterdam.nl. lees verder De definiteve versie volgt na behandeling in de 
gemeenteraad in juni 2016.

Speelobject in Beatrixpark bijna klaar

We berichtte er al eerder over: in het Beatrixpark komt er een nieuw speelobject bij. Lees 
meer over wat de ontwerper inspireerde.

Universiteitsgebouw aan de De Boelelaan in wording

“Direct gelegen aan het Campusplein en grenzend aan de De Boelelaan wordt sinds 2014 
een nieuw Universiteitsgebouw gebouwd, ontworpen door Team V Architectuur. In het 
multifunctionele gebouw komen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samen. Studenten 
en medewerkers van met name de bèta wetenschappen gaan hier werken en onderzoek 
doen. Eind 2017 wordt de oplevering verwacht.” lees meer op de website van dienst Zuidas

10 februari raadsvergadering, 13:00 en 19:30 en zo nodig 11 februari, 13:00, locatie: 
raadzaal

Met op de agenda o.a. erfpacht en onder punt 38 VenV, bij de uitbreiding van het 
Amsterdams metronetwerk, geeft het college aan: 1) er niet voor te kiezen om één of 
meerdere verkende varianten nu al verder te onderzoeken (waaronder doortrekken NZ-lijn 
naar Schiphol); 2) de resultaten van het onderzoek worden betrokken bij het opstellen van 
het strategisch ontwikkelingsperspectief van stad en metropool. lees hier de voordracht

Nieuws uit: het DB Stadsregio
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Zuidas: fietsenstalling De Vijfhoek. Het dagelijks bestuur stelt een financiële bijdrage van € 
3.225.000,- beschikbaar voor de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling van 3500 
plaatsen onder de Vijfhoek bij station Amsterdam Zuid. Met de stalling wordt ingespeeld op 
de toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen bij station Zuid van 15.000 plaatsen in 2030. 
De stalling komt voort uit de Investeringsagenda Fiets. Het project is een nauwe 
samenwerking tussen Amsterdam project Zuidasdok, gemeente Amsterdam, NS, ProRail en 
de Stadsregio. lees verder

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 eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse     Vanaf begin januari is gestart met het 
aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart duren. 
Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering is gepland in het 
derde kwartaal van 2017. bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage     Afwerken van de betonvloeren 
(vlinderen): december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- 
mei 2016. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, wordt nog niet gestart met de sloop van 
een deel van de parkeergarage ter hoogte van het Atrium bij de A10. De sloop 
start 8 februari en kan geluidshinder geven. 

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat      De 
stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de 
nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Tot mei 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. 

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan     Het eerste gedeelte van de 
werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC 
Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere 
werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige 
fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw 
The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren 
op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. 
Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Het werk wordt in vier fasen 
uitgevoerd: Fase 1: januari 2016 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. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de 
werkzaamheden.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG
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Bekendmaking instemming fietsparkeergarage Vijfhoek      Daarbij geldt: het aanhouden van 
de gunning van de werkzaamheden tot de volledige dekking van de investeringskosten is 
vastgesteld en o.a. kennis te nemen van de start van de voorselectieprocedure voor 
marktpartijen ten behoeve van de Design & Construct aanbestedingsprocedure. lees meer

Verkeersbesluit: voor het instellen stopverbod Antonio Vivaldistraat aan de oostzijde tussen 
de De Boelelaan en de Maria Antonia Walpurgislaan Amsterdam-Zuid.

Aanvragen ligplaatsvergunning

* Fred Roeskestraat 74, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats met een 
passagiersvaartuig genaamd "Harry Slinger". Dossiernummer 2016-15990. Dit is een 
kennisgeving. Heeft u hier vragen over? Neem dan telefonisch contact op met het loket van 
stadsdeel Zuid via 14020.

* Fred Roeskestraat 74, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats met een 
passagiersvaartuig genaamd "Terra Nova". Dossiernummer 2016-15994.

* Fred Roeskestraat 74, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats met een 
passagiersvaartuig genaamd "De Liefde". Dossiernummer 2016-15995.

Ook 5 aanvragen voor een ligplaatsvergunning bij de RAI* Boerenwetering RAI, 1078 KK: 
voor het innemen van een ligplaats met een passagiersvaartuig genaamd "Jacob Obrecht". 
Dossiernummer 2016-16005. voor de andere aanvragen lees verder 

Aanvraag omgevingsvergunning

* De Klencke (bouwterrein), 1083 HH: voor het kappen van twee bomen. Ingekomen d.d. 22 
januari 2016. OLO-nummer 2156153. Dit is een kennisgeving. 

Verleende omgevingsvergunning

* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het oprichten van een trafo ter plaatse van de zuidgevel 
van het gebouw, verzonden d.d. 19 januari 2016. OLO-nummer 2017549. 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. 

ODNZKG 

Aanvragen omgevingsvergunning

* betreft het bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO 492843, t.w. gedeeltelijk 
veranderen gebouw Zuidschans. Ontvangstdatum aanvraag: 26-01-2016, Aanvrager: G&S 
Vastgoed B.V. .Zaaknummer: 439561.

Verleende omgevingsvergunning

* voor het kappen van 40 bomen, het verplanten van 10 bomen in het Amstelpark en het 
snoeien van 1 boom ten behoeve van het aanbrengen van een boring en het leggen van een 
nieuwe 150kV-kabelverbinding en telecombuizen onder de Amstel.... Een 
omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen van 13 bomen gelegen aan de 
Ouderkerkerdijk (boomnummers 51 t/m 59 en 61 t/m 64). Verzenddatum beschikking: 
21-01-2016 Aanvrager: TenneT TSO. Zaaknummer: 181022.  Reageren mogelijk tot 
04-03-2016.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-11757.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-11757.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-6259.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-6259.html
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@955279/aanvraag/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@955279/aanvraag/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@955281/aanvraag-1/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@955281/aanvraag-1/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@955282/aanvraag-2/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@955282/aanvraag-2/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@955284/aanvraag-4/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@955284/aanvraag-4/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@955538/aanvraag-8/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@955538/aanvraag-8/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@952941/besluit-5/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@952941/besluit-5/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@857713/bezwaar-maken/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@857713/bezwaar-maken/
http://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=54916
http://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=54916
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=47936
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=47936


* voor het kappen van 66 bomen en het verplanten van 1 boom (45 linden, 19 berken, 1 iep 
en 1 plataan en het verplanten van 1 linde (boomnummer 127)) De Boelelaan Oost. 
Verzenddatum beschikking: 11-01-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 
157970.

* voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van een tijdelijke huisvesting tot 31 
december 2017. Verzenddatum beschikking: 15-01-2016. Aanvrager: Stichting Gerrit 
Rietveld Academie te Amsterdam. Zaaknummer: 179884

* voor het plaatsen van een schotelantenne op het dak van het gebouw Parnassusweg 809. 
Verzenddatum beschikking: 14-01-2016. Aanvrager: South Stream Transport B.V.. 
Zaaknummer: 174339.

* voor het boren en aanleggen van telecomkabels nabij het Amstelpark. Verzenddatum 
beschikking: 14-01-2016. Aanvrager: Ingenieursburaeau ZuidasDok. Zaaknummer: 181062.

* voor het kappen van 12 bomen en het verplanten van 1 boom op de locatie NPL-kavel ter 
plaatse van de Prinses Irenestraat 31-33. Verzenddatum beschikking: 11-01-2016. 
Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 158037.

13 februari Valentijnsdag van 12.00-18.00 in De Nieuwe poort     Ontmoetingen tussen jong 
en oud. Gebleken is dat hardwerkende jongeren er in toenemende mate behoefte aan 
hebben om af en toe uit het jachtige (kantoor)leven te stappen, maar ze weten niet hoe ze 
dat moeten aanpakken. Ervaringen en herinneringen van senioren bieden daartoe de 
uitgelezen mogelijkheid.

14 februari rondleiding bouwplaats Mahlerplein     BAM geeft t/m mei maandelijks 
rondleidingen bij de fietsparkeergarage en het paviljoen van ABN AMRO. Iedereen die 
geïnteresseerd is, kan deelnemen. De rondleidingen vinden plaats van 15:30 - 17:00. 
Inschrijven kan via www.bambouwtmahlerplein.nl

t/m 14 februari, tentoonstelling Entropical met o.a. kunstenaars Debra Solomon en Jaromil 
Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark Zondag 14 februari 2016 14:00 – 17:00 uur Finnisage 
en Entropical Debat (voertaal Engels)  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. En: 7 februari VALUES AND YIELDS: 
on ecosystems and financial exchange. Met Debra Solomon, Jaromil Rojo, Kunst Reserve 
Bank, Josephine Bosma, e.a.. Tempeh workshop van 14:00 – 17:00 uur

16 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert De Nootzaak blaaskwintet,Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36     De Nootzaak Blaaskwintet bestaat uit: Kelly Kicken, fluit, Niels Pol, hobo, 
Thijs Zomer, klarinet,Henk Veldt, hoorn en Suzanne van Berkum, fagot.

19 en 26 februari en 4 maart Open Oog Producties, Green office en de Vu Hortus 
presenteren De Ontdekking van de Planten     Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over 
de historie van mens en plant. Plus een rondleiding in de hortustuin, om een aantal 
besproken planten in het echt te kunnen bekijken. 19 februari: planten uit het oerwoud. 26 
februari: de eerste landbouw. 4 maart: de oudste tuinen. 
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25 februari lunchconcert 12.00-12.30 uur in de Nieuwe Poort, Claude Dbussylaan 2      Met 
Edward Leach (zang),Tine Verhoeven (hobo) en Erik Desimpelare (piano). Zij brengen de 
volgende nummers ten gehore: On this Island - Benjamin Britten, iStray Birds - Erik 
Desimpelaere, Sonate - Francis Poulenc. 

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 de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-
werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM.. 
Bekijk ook de daklaanmodellen die Korth Tielens Architecten maakten in opdracht van dienst 
Zuidas (zie afbeelding bovenaan).

19 maart opentorendag      Op 1 maart is hun website te raadplegen. Bekijk op Youtube 
alvast de beelden uit 2015 gemaakt door drones. 

12 juni Zuidas Run   Inschrijven kan hier.

=============

weekb 5

Veel belangstelling voor informatiebijeenkomst Nieuwe Visie Zuidas 2015 

De nieuwe visie bevat ook het programma Leef Zuidas dat een voortzetting is van 15X15. 
Zodra het verslag er is plaatsen we dat op de website. Download Visie Zuidas 2015.

Het daklaanmodel is van Korth Tielens Architecten en meerdere zijn te zien op expo WHAT 
in het vm INGHouse ssn de Amstelveenseweg) 

Indienen zienswijze kan tot 26 februari. Inspraakreacties kunt u indienen bij: Zuidas 
Amsterdam, t.a.v. mw. M.M.E. van der Heide, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Of per 
mail aan info@zuidas.nl met vermelding van het onderwerp ‘Concept Visie Zuidas 2015’.

11 februari 19.00 uur Buurtgesprek met Stadsdeel Zuid over het gebiedsplan Buitenveldert/
Zuidas     Tot 21.30  in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP. U 
kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

CObouw bouwfoto van de dag 

“Op de foto Gershwin blok 12 dat inmiddels zijn hoogste punt bereikte (34,5 meter). Het 
Amsterdamse architectenbureau Search tekende voor het ontwerp. Er tegenover staat het 
iets hogere Gershwin blok 11 (40 meter). Hoofdaannemer BAM bouwt hier in totaal 197 
woningen waarvan 171 in het middensegment, de overige 26 vallen in de hoge huur. Op de 
begane grond van zo’n 1000 vierkante meter komen publieke voorzieningen. De eerste 
woningen worden eind dit jaar opgeleverd.

Museumkwartier Zuidas!

Lees het interview van dienst Zuidas met Hester Alberdingk Thijm, conservator van de 
AkzoNobel kunstcollectie. “In januari 2016 opende AkzoNobel haar collectie in Zuidas voor 
het publiek, aldus het bericht.” lees verder

Kantoor Officia III uit 1988 naar energielabel A

http://www.denieuwepoort.org/nl//event/lunchconcert-25-febr
http://www.denieuwepoort.org/nl//event/lunchconcert-25-febr
http://www.dearchitect.nl/nieuws/2015/10/28/agendatip---what-work-home-apart-together.html
http://www.dearchitect.nl/nieuws/2015/10/28/agendatip---what-work-home-apart-together.html
http://www.korthtielens.nl/
http://www.korthtielens.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=N0nWwz49hJY
https://www.youtube.com/watch?v=N0nWwz49hJY
http://www.zuidasrun.nl/
http://www.zuidasrun.nl/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas/
http://www.korthtielens.nl/
http://www.korthtielens.nl/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@951978/concept-visie-zuidas/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@951978/concept-visie-zuidas/
mailto:info@zuidas.nl
mailto:info@zuidas.nl
https://www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/bestuurscommissie-z/formulieren/online/kopie/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/bestuurscommissie-z/formulieren/online/kopie/
http://www.cobouw.nl/bouwfoto/1615661-wonen-op-de-zuidas
http://www.cobouw.nl/bouwfoto/1615661-wonen-op-de-zuidas
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/02-februari/zuidas-nieuw/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/02-februari/zuidas-nieuw/


Uit Duurzaam bedrijfsleven: ”Officia III is een kantoorgebouw uit 1988 op de Amsterdamse 
Zuidas aan de De Boelelaan Oost. In de zomer van 2015 startte J.P. van Eesteren met de 
revitalisatie en verduurzaming van het complex. Het gebouw is voorzien van een vernieuwd 
exterieur en interieur en kreeg hiermee een hedendaagse uitstraling. Door op meerdere 
verdiepingen verschillende vloervelden te verwijderen, ontstond ruimte voor twee nieuwe 
hoofdingangen.” lees verder

Concept Watervisie Amsterdam 2040 

Op blz 79 staat:”Bij de brug over het NoorderAmstelkanaal die in de Berlagiaanse Minerva-
as ligt kan een op- en afstapplek voor de Zuidas worden gerealiseerd, met name gericht op 
passagiers vanuit en naar de nabij gelegen Zuidas.” De inspraaktermijn sluit 17 februari, 
zienswijze stuurt u aan: De gemeenteraad van Amsterdam, p/a de directeur van Ruimte en 
Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, of per e-mail naar 
watervisie@amsterdam.nl. lees verder De definiteve versie volgt na behandeling in de 
gemeenteraad in juni 2016.

Speelobject in Beatrixpark bijna klaar

We berichtte er al eerder over: in het Beatrixpark komt er een nieuw speelobject bij. Lees 
meer over wat de ontwerper inspireerde.

Universiteitsgebouw aan de De Boelelaan in wording

“Direct gelegen aan het Campusplein en grenzend aan de De Boelelaan wordt sinds 2014 
een nieuw Universiteitsgebouw gebouwd, ontworpen door Team V Architectuur. In het 
multifunctionele gebouw komen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samen. Studenten 
en medewerkers van met name de bèta wetenschappen gaan hier werken en onderzoek 
doen. Eind 2017 wordt de oplevering verwacht.” lees meer op de website van dienst Zuidas

10 februari raadsvergadering, 13:00 en 19:30 en zo nodig 11 februari, 13:00, locatie: 
raadzaal

Met op de agenda o.a. erfpacht en onder punt 38 VenV, bij de uitbreiding van het 
Amsterdams metronetwerk, geeft het college aan: 1) er niet voor te kiezen om één of 
meerdere verkende varianten nu al verder te onderzoeken (waaronder doortrekken NZ-lijn 
naar Schiphol); 2) de resultaten van het onderzoek worden betrokken bij het opstellen van 
het strategisch ontwikkelingsperspectief van stad en metropool. lees hier de voordracht

Nieuws uit: het DB Stadsregio

Zuidas: fietsenstalling De Vijfhoek. Het dagelijks bestuur stelt een financiële bijdrage van € 
3.225.000,- beschikbaar voor de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling van 3500 
plaatsen onder de Vijfhoek bij station Amsterdam Zuid. Met de stalling wordt ingespeeld op 
de toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen bij station Zuid van 15.000 plaatsen in 2030. 
De stalling komt voort uit de Investeringsagenda Fiets. Het project is een nauwe 
samenwerking tussen Amsterdam project Zuidasdok, gemeente Amsterdam, NS, ProRail en 
de Stadsregio. lees verder

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 
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Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse     Vanaf begin januari is gestart met het 
aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart duren. 
Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering is gepland in het 
derde kwartaal van 2017. bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage     Afwerken van de betonvloeren 
(vlinderen): december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- 
mei 2016. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, wordt nog niet gestart met de sloop van 
een deel van de parkeergarage ter hoogte van het Atrium bij de A10. De sloop 
start 8 februari en kan geluidshinder geven. 

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat      De 
stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de 
nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Tot mei 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. 

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan     Het eerste gedeelte van de 
werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC 
Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere 
werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige 
fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw 
The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren 
op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. 
Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Het werk wordt in vier fasen 
uitgevoerd: Fase 1: januari 2016 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. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de 
werkzaamheden.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking instemming fietsparkeergarage Vijfhoek      Daarbij geldt: het aanhouden van 
de gunning van de werkzaamheden tot de volledige dekking van de investeringskosten is 
vastgesteld en o.a. kennis te nemen van de start van de voorselectieprocedure voor 
marktpartijen ten behoeve van de Design & Construct aanbestedingsprocedure. lees meer

Verkeersbesluit: voor het instellen stopverbod Antonio Vivaldistraat aan de oostzijde tussen 
de De Boelelaan en de Maria Antonia Walpurgislaan Amsterdam-Zuid.

Aanvragen ligplaatsvergunning

* Fred Roeskestraat 74, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats met een 
passagiersvaartuig genaamd "Harry Slinger". Dossiernummer 2016-15990. Dit is een 
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kennisgeving. Heeft u hier vragen over? Neem dan telefonisch contact op met het loket van 
stadsdeel Zuid via 14020.

* Fred Roeskestraat 74, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats met een 
passagiersvaartuig genaamd "Terra Nova". Dossiernummer 2016-15994.

* Fred Roeskestraat 74, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats met een 
passagiersvaartuig genaamd "De Liefde". Dossiernummer 2016-15995.

Ook 5 aanvragen voor een ligplaatsvergunning bij de RAI* Boerenwetering RAI, 1078 KK: 
voor het innemen van een ligplaats met een passagiersvaartuig genaamd "Jacob Obrecht". 
Dossiernummer 2016-16005. voor de andere aanvragen lees verder 

Aanvraag omgevingsvergunning

* De Klencke (bouwterrein), 1083 HH: voor het kappen van twee bomen. Ingekomen d.d. 22 
januari 2016. OLO-nummer 2156153. Dit is een kennisgeving. 

Verleende omgevingsvergunning

* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het oprichten van een trafo ter plaatse van de zuidgevel 
van het gebouw, verzonden d.d. 19 januari 2016. OLO-nummer 2017549. 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. 

ODNZKG 

Aanvragen omgevingsvergunning

* betreft het bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO 492843, t.w. gedeeltelijk 
veranderen gebouw Zuidschans. Ontvangstdatum aanvraag: 26-01-2016, Aanvrager: G&S 
Vastgoed B.V. .Zaaknummer: 439561.

Verleende omgevingsvergunning

* voor het kappen van 40 bomen, het verplanten van 10 bomen in het Amstelpark en het 
snoeien van 1 boom ten behoeve van het aanbrengen van een boring en het leggen van een 
nieuwe 150kV-kabelverbinding en telecombuizen onder de Amstel.... Een 
omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen van 13 bomen gelegen aan de 
Ouderkerkerdijk (boomnummers 51 t/m 59 en 61 t/m 64). Verzenddatum beschikking: 
21-01-2016 Aanvrager: TenneT TSO. Zaaknummer: 181022.  Reageren mogelijk tot 
04-03-2016.

* voor het kappen van 66 bomen en het verplanten van 1 boom (45 linden, 19 berken, 1 iep 
en 1 plataan en het verplanten van 1 linde (boomnummer 127)) De Boelelaan Oost. 
Verzenddatum beschikking: 11-01-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 
157970.

* voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van een tijdelijke huisvesting tot 31 
december 2017. Verzenddatum beschikking: 15-01-2016. Aanvrager: Stichting Gerrit 
Rietveld Academie te Amsterdam. Zaaknummer: 179884
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* voor het plaatsen van een schotelantenne op het dak van het gebouw Parnassusweg 809. 
Verzenddatum beschikking: 14-01-2016. Aanvrager: South Stream Transport B.V.. 
Zaaknummer: 174339.

* voor het boren en aanleggen van telecomkabels nabij het Amstelpark. Verzenddatum 
beschikking: 14-01-2016. Aanvrager: Ingenieursburaeau ZuidasDok. Zaaknummer: 181062.

* voor het kappen van 12 bomen en het verplanten van 1 boom op de locatie NPL-kavel ter 
plaatse van de Prinses Irenestraat 31-33. Verzenddatum beschikking: 11-01-2016. 
Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 158037.

13 februari Valentijnsdag van 12.00-18.00 in De Nieuwe poort     Ontmoetingen tussen jong 
en oud. Gebleken is dat hardwerkende jongeren er in toenemende mate behoefte aan 
hebben om af en toe uit het jachtige (kantoor)leven te stappen, maar ze weten niet hoe ze 
dat moeten aanpakken. Ervaringen en herinneringen van senioren bieden daartoe de 
uitgelezen mogelijkheid.

14 februari rondleiding bouwplaats Mahlerplein     BAM geeft t/m mei maandelijks 
rondleidingen bij de fietsparkeergarage en het paviljoen van ABN AMRO. Iedereen die 
geïnteresseerd is, kan deelnemen. De rondleidingen vinden plaats van 15:30 - 17:00. 
Inschrijven kan via www.bambouwtmahlerplein.nl

t/m 14 februari, tentoonstelling Entropical met o.a. kunstenaars Debra Solomon en Jaromil 
Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark Zondag 14 februari 2016 14:00 – 17:00 uur Finnisage 
en Entropical Debat (voertaal Engels)  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. En: 7 februari VALUES AND YIELDS: 
on ecosystems and financial exchange. Met Debra Solomon, Jaromil Rojo, Kunst Reserve 
Bank, Josephine Bosma, e.a.. Tempeh workshop van 14:00 – 17:00 uur

16 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert De Nootzaak blaaskwintet,Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36     De Nootzaak Blaaskwintet bestaat uit: Kelly Kicken, fluit, Niels Pol, hobo, 
Thijs Zomer, klarinet,Henk Veldt, hoorn en Suzanne van Berkum, fagot.

19 en 26 februari en 4 maart Open Oog Producties, Green office en de Vu Hortus 
presenteren De Ontdekking van de Planten     Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over 
de historie van mens en plant. Plus een rondleiding in de hortustuin, om een aantal 
besproken planten in het echt te kunnen bekijken. 19 februari: planten uit het oerwoud. 26 
februari: de eerste landbouw. 4 maart: de oudste tuinen. 

25 februari lunchconcert 12.00-12.30 uur in de Nieuwe Poort, Claude Dbussylaan 2      Met 
Edward Leach (zang),Tine Verhoeven (hobo) en Erik Desimpelare (piano). Zij brengen de 
volgende nummers ten gehore: On this Island - Benjamin Britten, iStray Birds - Erik 
Desimpelaere, Sonate - Francis Poulenc. 

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 de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-
werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM.. 
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Bekijk ook de daklaanmodellen die Korth Tielens Architecten maakten in opdracht van dienst 
Zuidas (zie afbeelding bovenaan).

19 maart opentorendag      Op 1 maart is hun website te raadplegen. Bekijk op Youtube 
alvast de beelden uit 2015 gemaakt door drones. 

12 juni Zuidas Run   Inschrijven kan hier.

=========
weekb 6

Vrijdag 11 maart Thema-avond BPZ-  Fokke Rakers van VUmc vertelt over de nieuwbouw, 
19.30 - 21.30, kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert   A.J. Ernststraat 112 . 
Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Ook scholieren en studenten zijn van harte 
welkom. Bel 020 644 99 36 of mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl

Water in de Irenebuurt     Lees hier het verslag en de presentatie van de bijeenkomst op 7 
december 2015.

Het laatste nieuws met o.a. aanbesteding volgens Design & Constructcontract van de 
vernieuwing Amstelveenlijn vindt u in hier.

Nul20 berichtte:”COD start met realisatie woongebouw Kop Zuidas”

"Ontwikkelaar COD is gestart met de bebouwing van kavel H1-H2 aan de Kop Zuidas. 
Project RIV//wonen bestaat uit 44 luxe koopappartementen, 23 huurwoningen en een 
ondergrondse parkeergarage”. lees verder

In gesprek met wethouder Ivens?     Via deze link kunt zich opgeven om uw ideeën en 
suggesties met hem te bespreken.

Hanna Bijl van Het Parool berichtte over HvA studenten die Urban Jungle voor Zuidas 
pitchen

“Eric van den Burg is geïnteresseerd in de plannen om het centrum van Amsterdam te 
ontlasten en toeristen meer te spreiden over de stad. Studenten bedachten daarvoor 
plannen zoals Urban Jungle voor Zuidas.”

Petitie Minder bassen bij festivals! Op naar een basbewust Beleid

Geluisdoverlast bij evenmenten is echt en voelbaar, maar de klacht landt niet. De 
gemeenteraad dient hier, op verzoek van de omwonenden, serieus onderzoek naar te doen, 
wanneer er 1200 handtekeningen zijn geplaatst.  Vandaar de petitie die gesteund wordt door 
veel verenigingen van parken. Alleen kiesgerechtigde inwoners van Amsterdam mogen 
tekenen, vandaar de noodzaak om adres en een emailadres achter te laten. Een 
gedetailleerde onderbouwing staat op lagertoontje.nl. Onderteken de Petitie!

17 februari vergadering AB bestuurscommissie Zuid, 20:00 -23:00 uur, locatie: Pr. 
Kennedylaan

Op de agenda o.a. adviesaanvraag Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief en de structurele 
bezuiniging subsidie stadsdeel Zuid. Lees ook de 
Notitie_participatie_en_maatschappelijk_initiatief_Zuid_okt_2015.pdf
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24 februari Informatiebijeenkomst over de De Boelelaan Oost, Vivaldistraat 15, Kindecampus

Dienst Zuidas nodiigt u uit voor een informatiebijeenkomst die van 19:30 tot 21:00 uur duurt. 
De informatiebijeenkomst is in de Kindercampus Zuidas op de Antonio Vivaldistraat 15, 1083 
HP Amsterdam. Op www.zuidas.nl vindt u meer informatie over de bouwwerkzaamheden en 
leest u ook een interview over De Boelelaan Oost. (zie ook de berichten over 
werkzaamheden)

Moeilijke doorstroming bus 346 richting Haarlem nabij VU   

Rover merkte dit probleem op in een overleg en inmiddels wordt aan een oplossing gewerkt. 
Bron: correspondentie Rover 10.2.2016

WERK 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.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     lees in het pdf 
Werkzaamheden%20De%20Boelelaan%20Oost%20Fase%201%20februari%202016%20DE
F meer over de verbetering doorstroming en wat u van de werkzaamheden merkt. Alle 
gebouwen blijven bereikbaar. zie ook de info bijeenkomst. T/m maart kap bomen. bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas. 

Werkzaamheden bij de kindercampus     Fase 1: Werkzaamheden Waternet en uitbreiding 
bestaande parkeerstrook met twee parkeerplekken (15 februari – 4 maart) Fase 2: Aanleg 
nieuw schoolplein/haal- en brengzone ten noorden van Kindercampus en aanleg van het 
westelijk deel ter plaatse van de hoofdingang (7 maart – 8 april). Fase 3: Aanleg speelveld 
en voetpad ten noorden van Kindercampus (11 april – 13 mei). Fase 4: Inrichting 
groenperken ten westen en oosten van het schoolplein (16 mei – 27 mei).  Bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas.

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse      Vanaf begin januari is gestart met het 
aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart duren. 
Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering is gepland in het 
derde kwartaal van 2017. Bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten      Afwerken 
van de betonvloeren (vlinderen): december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen 
van damwanden: april- mei 2016. De sloop van de parkeergarage is gestart en dat gaat 
geluidsoverlast geven. Doordeweek wordt het sloopwerk verricht vanaf 7.00 tot 19.00 uur. 
Op de zaterdagen wordt alleen puin afgevoerd. Op de zaterdagen in die vijf weken wordt wel 
doorgewerkt maar met minder geluid. Op die manier proberen de bouwers zoveel mogelijk 
rekening te houden met de bewoners in de omgeving. lees verder   Fred. Roeske-
dwarsstraat   Om een in- en uitgang voor de tijdelijke parkeergarage te realiseren wordt de 
Fred. Roeske-dwarsstraat verplaatst. Nadat de grond is afgegraven wordt een stuk riool van 
Waternet vervangen. Deze werkzaamheden duren t/m week 7. Beide parkeerterreinen in de 
Fred. Roeske-dwarsstraat blijven bereikbaar. Kapwerkzaamheden - Uit een inventarisatie 
buiten is gebleken dat de twee bomen bij de kruising van Fred. Roeskestraat/Dirk 
Schäferstraat (boomnummer 722 en 723) niet zijn gekapt volgens de kapvergunning van 
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Waternet. De kapvergunning was destijds aangevraagd om de hoofddrinkwaterleiding aan te 
leggen. In de eerste instantie vielen deze bomen buiten het werkgebied. De kap wordt 
uitgevoerd op maandag 15 februari. De werkzaamheden vinden plaats na 10:00 uur. bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas.  Vanaf zaterdag 13 februari wordt het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad voor een lange tijd afgesloten. De afsluiting duurt 
tot december 2016. Het fietspad aan de overzijde blijft nog wel open. De afsluiting is nodig 
om te bouwen aan de parkeergarage Atrium.

Bushalte Strawinskylaan verplaatst.      Als gevolg van de werkzaamheden voor het Atrium 
wordt de bushalte recht voor het Atrium opgeheven. Het gaat hier om de bussen 241 en 242 
die rijden in de richting van Station Zuid. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de 
Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     De 
stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de 
nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Tot mei 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. 

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de 
werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC 
Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere 
werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige 
fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw 
The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren 
op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. 
Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer      Het werk wordt in vier fasen 
uitgevoerd: Fase 1: januari 2016 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. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de 
werkzaamheden.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat 

 Treinvrije periode schiphol- Amsterdam CS en Schiphol- Amsterdam Zuid

Zaterdag 5 en zondag 6 maart Zuidtak en op 15 zaterdag 16 en zondag 17 april Zuid- en 
Westtak.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Verleende horecavergunningen

* Europaboulevard 10, 1073 AD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
met terras, verzonden d.d. 3 februari 2016. Dossiernummer 2015-13644. 

* Antonio Vivaldistraat 1, 1083 HP: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, 
verzonden d.d. 3 februari 2016. Dossiernummer 2015-15154.Voor het inzien van het besluit 
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en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Niet 
mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift.

ODNZKG 

Ontwerpbeschikking Tracébesluit (publicatie De Echo)

* betreft het voornemen voor het verlengen van perron 1 van Station Amsterdam 
Zuid.  Verzenddatum ontwerpbeschikking: 01-02-2016.Aanvrager: Prorail BV. Zaaknummer: 
199125. De stukken liggen met ingang van 4 februari t/m16 maart ter inzage bij Stadsdeel 
Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket. Zienswijze indienen? Bij het college van B&W 
van de gemeente Amsterdam, p/a de algemeen directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam. e-mail: service@odnzkg.nl.

Aanvraag omgevingsvergunning

* De aanvraag betreft het oprichten van een kademuur en vlonder Buitenveldertsegracht. 
Ontvangstdatum aanvraag: 04-02-2016, Aanvrager: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning

* voor het plaatsen van een reclame-uiting aan de toren Zuidas aan de B. Strozzilaan 251. 
Verzenddatum beschikking: 08-02-2016, Aanvrager: Alticom B.V.

* voor het tijdelijk bouwen van trappen aan de Strawinskylaan. Verzenddatum beschikking: 
04-02-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam RVE Zuidas.

22 februari Filosofietafel van 19.30-21.30 in De Nieuwe poort, Claude Debussylaan 2     
Onder leiding van Chantal Bax zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Foucault 
dieper op dit onderwerp worden ingegaan.

t/m 28 februari, expositie in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Expositie van de 
kunstenaars Erni Kwast (Leiden) en Henk van Heerwaarden (Amsterdam). Te zien zijn 
handgeschreven sonnetten van Adriaan Morriën in combinatie met aquarellen van Erni 
Kwast en recente mixed media-werken van Henk van Heerwaarden. En 1 maart 2016 
Lunchconcert door Rous & Rous-Woelderink 12:30-13:00 uur  Tony Rous, viool en Suzan 
Rous-Woelderink, altviool, Zij spelen werk van o.a. Mozart.

19 en 26 februari en 4 maart Open Oog Producties, Green office en de Vu Hortus 
presenteren De Ontdekking van de Planten     Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over 
de historie van mens en plant. Plus een rondleiding in de hortustuin, om een aantal 
besproken planten in het echt te kunnen bekijken. 19 februari: planten uit het oerwoud. 26 
februari: de eerste landbouw. 4 maart: de oudste tuinen. 

25 februari lunchconcert 12.00-12.30 uur in de Nieuwe Poort, Claude Dbussylaan 2      Met 
Edward Leach (zang),Tine Verhoeven (hobo) en Erik Desimpelare (piano). Zij brengen de 
volgende nummers ten gehore: On this Island - Benjamin Britten, iStray Birds - Erik 
Desimpelaere, Sonate - Francis Poulenc.
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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 de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-
werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM. 
Bekijk ook de daklaanmodellen die Walter van Broekhuizen (Korth Tielens Architecten) 
maakte in opdracht van dienst Zuidas,

=======

weekb 6
Vrijdag 11 maart Thema-avond BPZ-  Fokke Rakers van VUmc vertelt over de nieuwbouw, 
19.30 - 21.30, kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert   A.J. Ernststraat 112 . 
Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Ook scholieren en studenten zijn van harte 
welkom. Bel 020 644 99 36 of mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl

Water in de Irenebuurt     Lees hier het verslag en de presentatie van de bijeenkomst op 7 
december 2015.

Het laatste nieuws met o.a. aanbesteding volgens Design & Constructcontract van de 
vernieuwing Amstelveenlijn vindt u in hier.

Nul20 berichtte:”COD start met realisatie woongebouw Kop Zuidas”

"Ontwikkelaar COD is gestart met de bebouwing van kavel H1-H2 aan de Kop Zuidas. 
Project RIV//wonen bestaat uit 44 luxe koopappartementen, 23 huurwoningen en een 
ondergrondse parkeergarage”. lees verder

In gesprek met wethouder Ivens?     Via deze link kunt zich opgeven om uw ideeën en 
suggesties met hem te bespreken.

Hanna Bijl van Het Parool berichtte over HvA studenten die Urban Jungle voor Zuidas 
pitchen

“Eric van den Burg is geïnteresseerd in de plannen om het centrum van Amsterdam te 
ontlasten en toeristen meer te spreiden over de stad. Studenten bedachten daarvoor 
plannen zoals Urban Jungle voor Zuidas.”

Petitie Minder bassen bij festivals! Op naar een basbewust Beleid

Geluisdoverlast bij evenmenten is echt en voelbaar, maar de klacht landt niet. De 
gemeenteraad dient hier, op verzoek van de omwonenden, serieus onderzoek naar te doen, 
wanneer er 1200 handtekeningen zijn geplaatst.  Vandaar de petitie die gesteund wordt door 
veel verenigingen van parken. Alleen kiesgerechtigde inwoners van Amsterdam mogen 
tekenen, vandaar de noodzaak om adres en een emailadres achter te laten. Een 
gedetailleerde onderbouwing staat op lagertoontje.nl. Onderteken de Petitie!

17 februari vergadering AB bestuurscommissie Zuid, 20:00 -23:00 uur, locatie: Pr. 
Kennedylaan

Op de agenda o.a. adviesaanvraag Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief en de structurele 
bezuiniging subsidie stadsdeel Zuid. Lees ook de 
Notitie_participatie_en_maatschappelijk_initiatief_Zuid_okt_2015.pdf
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24 februari Informatiebijeenkomst over de De Boelelaan Oost, Vivaldistraat 15, Kindecampus

Dienst Zuidas nodiigt u uit voor een informatiebijeenkomst die van 19:30 tot 21:00 uur duurt. 
De informatiebijeenkomst is in de Kindercampus Zuidas op de Antonio Vivaldistraat 15, 1083 
HP Amsterdam. Op www.zuidas.nl vindt u meer informatie over de bouwwerkzaamheden en 
leest u ook een interview over De Boelelaan Oost. (zie ook de berichten over 
werkzaamheden)

Moeilijke doorstroming bus 346 richting Haarlem nabij VU   

Rover merkte dit probleem op in een overleg en inmiddels wordt aan een oplossing gewerkt. 
Bron: correspondentie Rover 10.2.2016

WERK 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.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     lees in het pdf 
Werkzaamheden%20De%20Boelelaan%20Oost%20Fase%201%20februari%202016%20DE
F meer over de verbetering doorstroming en wat u van de werkzaamheden merkt. Alle 
gebouwen blijven bereikbaar. zie ook de info bijeenkomst. T/m maart kap bomen. bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas. 

Werkzaamheden bij de kindercampus     Fase 1: Werkzaamheden Waternet en uitbreiding 
bestaande parkeerstrook met twee parkeerplekken (15 februari – 4 maart) Fase 2: Aanleg 
nieuw schoolplein/haal- en brengzone ten noorden van Kindercampus en aanleg van het 
westelijk deel ter plaatse van de hoofdingang (7 maart – 8 april). Fase 3: Aanleg speelveld 
en voetpad ten noorden van Kindercampus (11 april – 13 mei). Fase 4: Inrichting 
groenperken ten westen en oosten van het schoolplein (16 mei – 27 mei).  Bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas.

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse      Vanaf begin januari is gestart met het 
aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart duren. 
Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering is gepland in het 
derde kwartaal van 2017. Bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten      Afwerken 
van de betonvloeren (vlinderen): december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen 
van damwanden: april- mei 2016. De sloop van de parkeergarage is gestart en dat gaat 
geluidsoverlast geven. Doordeweek wordt het sloopwerk verricht vanaf 7.00 tot 19.00 uur. 
Op de zaterdagen wordt alleen puin afgevoerd. Op de zaterdagen in die vijf weken wordt wel 
doorgewerkt maar met minder geluid. Op die manier proberen de bouwers zoveel mogelijk 
rekening te houden met de bewoners in de omgeving. lees verder   Fred. Roeske-
dwarsstraat   Om een in- en uitgang voor de tijdelijke parkeergarage te realiseren wordt de 
Fred. Roeske-dwarsstraat verplaatst. Nadat de grond is afgegraven wordt een stuk riool van 
Waternet vervangen. Deze werkzaamheden duren t/m week 7. Beide parkeerterreinen in de 
Fred. Roeske-dwarsstraat blijven bereikbaar. Kapwerkzaamheden - Uit een inventarisatie 
buiten is gebleken dat de twee bomen bij de kruising van Fred. Roeskestraat/Dirk 
Schäferstraat (boomnummer 722 en 723) niet zijn gekapt volgens de kapvergunning van 
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Waternet. De kapvergunning was destijds aangevraagd om de hoofddrinkwaterleiding aan te 
leggen. In de eerste instantie vielen deze bomen buiten het werkgebied. De kap wordt 
uitgevoerd op maandag 15 februari. De werkzaamheden vinden plaats na 10:00 uur. bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas.  Vanaf zaterdag 13 februari wordt het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad voor een lange tijd afgesloten. De afsluiting duurt 
tot december 2016. Het fietspad aan de overzijde blijft nog wel open. De afsluiting is nodig 
om te bouwen aan de parkeergarage Atrium.

Bushalte Strawinskylaan verplaatst.      Als gevolg van de werkzaamheden voor het Atrium 
wordt de bushalte recht voor het Atrium opgeheven. Het gaat hier om de bussen 241 en 242 
die rijden in de richting van Station Zuid. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de 
Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     De 
stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de 
nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Tot mei 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. 

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de 
werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC 
Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere 
werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige 
fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw 
The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren 
op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. 
Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer      Het werk wordt in vier fasen 
uitgevoerd: Fase 1: januari 2016 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. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de 
werkzaamheden.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat 

 Treinvrije periode schiphol- Amsterdam CS en Schiphol- Amsterdam Zuid

Zaterdag 5 en zondag 6 maart Zuidtak en op 15 zaterdag 16 en zondag 17 april Zuid- en 
Westtak.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Verleende horecavergunningen

* Europaboulevard 10, 1073 AD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
met terras, verzonden d.d. 3 februari 2016. Dossiernummer 2015-13644. 

* Antonio Vivaldistraat 1, 1083 HP: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, 
verzonden d.d. 3 februari 2016. Dossiernummer 2015-15154.Voor het inzien van het besluit 
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en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Niet 
mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift.

ODNZKG 

Ontwerpbeschikking Tracébesluit (publicatie De Echo)

* betreft het voornemen voor het verlengen van perron 1 van Station Amsterdam 
Zuid.  Verzenddatum ontwerpbeschikking: 01-02-2016.Aanvrager: Prorail BV. Zaaknummer: 
199125. De stukken liggen met ingang van 4 februari t/m16 maart ter inzage bij Stadsdeel 
Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket. Zienswijze indienen? Bij het college van B&W 
van de gemeente Amsterdam, p/a de algemeen directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam. e-mail: service@odnzkg.nl.

Aanvraag omgevingsvergunning

* De aanvraag betreft het oprichten van een kademuur en vlonder Buitenveldertsegracht. 
Ontvangstdatum aanvraag: 04-02-2016, Aanvrager: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning

* voor het plaatsen van een reclame-uiting aan de toren Zuidas aan de B. Strozzilaan 251. 
Verzenddatum beschikking: 08-02-2016, Aanvrager: Alticom B.V.

* voor het tijdelijk bouwen van trappen aan de Strawinskylaan. Verzenddatum beschikking: 
04-02-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam RVE Zuidas.

22 februari Filosofietafel van 19.30-21.30 in De Nieuwe poort, Claude Debussylaan 2     
Onder leiding van Chantal Bax zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Foucault 
dieper op dit onderwerp worden ingegaan.

t/m 28 februari, expositie in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Expositie van de 
kunstenaars Erni Kwast (Leiden) en Henk van Heerwaarden (Amsterdam). Te zien zijn 
handgeschreven sonnetten van Adriaan Morriën in combinatie met aquarellen van Erni 
Kwast en recente mixed media-werken van Henk van Heerwaarden. En 1 maart 2016 
Lunchconcert door Rous & Rous-Woelderink 12:30-13:00 uur  Tony Rous, viool en Suzan 
Rous-Woelderink, altviool, Zij spelen werk van o.a. Mozart.

19 en 26 februari en 4 maart Open Oog Producties, Green office en de Vu Hortus 
presenteren De Ontdekking van de Planten     Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over 
de historie van mens en plant. Plus een rondleiding in de hortustuin, om een aantal 
besproken planten in het echt te kunnen bekijken. 19 februari: planten uit het oerwoud. 26 
februari: de eerste landbouw. 4 maart: de oudste tuinen. 

25 februari lunchconcert 12.00-12.30 uur in de Nieuwe Poort, Claude Dbussylaan 2      Met 
Edward Leach (zang),Tine Verhoeven (hobo) en Erik Desimpelare (piano). Zij brengen de 
volgende nummers ten gehore: On this Island - Benjamin Britten, iStray Birds - Erik 
Desimpelaere, Sonate - Francis Poulenc.

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 de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-
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werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM. 
Bekijk ook de daklaanmodellen die Walter van Broekhuizen (Korth Tielens Architecten) 
maakte in opdracht van dienst Zuidas,

===============
weekb 7

Vrijdag 11 maart Thema-avond BPZ- VU vertelt over de nieuwbouw, 19.30 - 21.30, kleine 
theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert   A.J. Ernststraat 112 . Vooraf aanmelden 
verzekert u van een plaats. Bel 020 644 99 36 of mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. 
Iedereen is welkom ook scholieren en studenten.

Eind janauri berichtte de VUmc: “VUmc gaat in de tuin naast de bestaande kliniek de 
nieuwbouw realiseren. Het project Imaging Center beslaat ongeveer 16.000 m2 (waarvan 
circa 14.000 m2 nieuwbouw). De nieuwbouw van het Imaging Center bestaat uit zes 
bouwlagen. In het gebouw worden verschillende vakgroepen samengevoegd. Lees hier het 
interview met Ruud Bolleman, projectleider-Uitvoering van de Bouwcombinatie Campusplein. 
Fokke Rakers, directeur nieuwbouw VU/VUmc, vertelt over wat er gaat gebeuren en welke 
afdelingen er worden gehuisvest.

Concept Visie Zuidas 2015- het verslag     Lees hier het verslag van de 
informatiebijeenkomst van 1 februari 2016. . Indienen zienswijze kan tot 26 februari. 
Inspraakreacties stuurt u naar: Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M.M.E. van der Heide, Postbus 
79092, 1070 NC Amsterdam. Of per mail aan info@zuidas.nl met vermelding van het 
onderwerp ‘Concept Visie Zuidas 2015’. 

In toekomstige passages geen ruimte voor fietsroutes, voetgangers hebben prioriteit

Lees het interview met Tim van de Laar van projectorganisatie Zuidasdok. En bekijk het 
station als knooppunt van OV hier.

Zuidas op Youtube

“Stedenbouwkundige Martijn de Wit laat zien waar de komende jaren gebouwd gaat worden 
op de Zuidas. Bouw Woon Leef is een videoplatform over stedenbouw, architectuur en 
wonen in de Metropoolregio.” Bron: website gemeente Amsterdam zuidas.

De fotograaf

In weekbericht 5 en van vorig jaar juli stonden indrukwekkende luchtfoto’s van Zuidas. De 
fotograaf is John Gundlach van Flying Holland. Hij maakte de luchtopnames van Zuidas in 
wording maar ook van andere gebieden. Zijn foto’s zijn te o.a. vinden bij artikelen van 
Cobouw. Bekijk zijn andere werk op de website. Voor vragen en opdrachten is hij te bereiken 
via info@flyingholland.nl, 020 623 19 01 of 06 21 89 89 78.

Nieuwsbrief Zuidas met o.a. veel bomen verdwijnen en de Amstelveenlijn?

Petitie Minder bassen bij festivals! Op naar een basbewust Beleid

Geluisdoverlast bij evenmenten is echt en voelbaar, maar de klacht landt niet. De 
gemeenteraad dient hier, op verzoek van de omwonenden, serieus onderzoek naar te doen, 
wanneer er 1200 handtekeningen zijn geplaatst. Vandaar de petitie die gesteund wordt door 
veel verenigingen van parken. 
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Alleen kiesgerechtigde inwoners van Amsterdam mogen tekenen, vandaar de noodzaak om 
adres en een emailadres achter te laten. Onderteken de Petitie!

 Water voor groen: bomenkap nabij VU

Dat er heel veel bomen worden gekapt voor de bouw van Zuidasdok en om in waterberging 
te voorzien, is geen nieuws meer. Maar als er bomen verdwijnen valt dat onmiddelijk op. De 
kap ging Ben Wellerdieck, bewoner van Buitenveldert zeer aan het hart vandaar dat hij zijn  
bericht met foto’s rondstuurde. Bomenkap nabij VU gebeurt ivm met de aanleg van de 
Buitenveldertsegracht die  als waterberging gaat dienen. Dienst Zuidas liet weten dat het een 
gezamenlijk project van Vu en Zuidas is waar beide organisaties eerder over 
gecommuniceerd hebben. 

Op het Mahlerplein zijn recent bomen geplant. In de zomer zijn ze vast een plaatje waard.

Speelobject Beatrixpark meteen beklad     Bekijk de foto en lees verder in het artikel van 31 
januari 2016.

24 februari informatiebijeenkomst over de De Boelelaan Oost

Dienst Zuidas nodiigt u uit voor een informatiebijeenkomst die van 19:30 tot 21:00 uur duurt. 
De informatiebijeenkomst is in de Kindercampus Zuidas op de Antonio Vivaldistraat 15, 1083 
HP Amsterdam. Op www.zuidas.nl vindt u meer informatie over de bouwwerkzaamheden en 
leest u ook een interview over De Boelelaan Oost.

25 februari informatieavond toelichting op het ontwerpbestemmingsplan Zuidas Ravel

Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur, locatie: WTC Triple Ace, zaal 8, Strawinskylaan 77, 1077 XW  
Amsterdam

U kunt zich voor de informatieavond aanmelden door een e-mail te sturen naar: 
info@zuidas.nl. Hier vindt u meer info in het pdf of ga naar ruimtelijke plannen. 

24 februari vergadering raadscommissie RO, 13:30 - 17.00 uur, locatie: De Rooszaal, 0239, 
stadhuis

Op de agenda o.a. Koers 2025 Ruimte voor de stad en ter inzagelegging bestemmingsplan 
Ravel (zie div documenten), Lees hier het pdf Koers 2025 ruimte voor de stad

Nieuws uit B&W week 6

Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stemt in met de aanvullende investering voor 
geluidsmaatregelen en de voorinvestering voor de fundering van de Daklaan, ter hoogte van 
de Minervapassage en de Brittenpassage. Het college neemt kennis van de voorinvestering 
van het Rijk t.b.v. de fundering van een vijfde en zesde spoor. Op 30 maart aanstaande staat 
het geagendeerd voor de gemeenteraad.

WERK 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.
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20, 21 en 26 t/m 29 februari Grondonderzoeken

Zaterdagochtend 20 februari van 10.00 uur tot 19.00 en zondag 21 februari van 11.00 tot 
19:00 vinden de voorbereidende onderzoeken plaats op het Mathijs Vermeulenpad nabij 
torens B en H. Dit kan gepaard gaan met enige geluidsoverlast bij het doorboren van het 
asfalt van de weg. De doorgang voor het verkeer blijft gehandhaafd. En van vrijdagavond 26 
februari 19.00 uur t/m  maandagochtend 29 februari 7.00 uur vinden graafwerkzaamheden 
plaats bij de keerlus (voor restaurant Wagamama) op het Mathijs Vermeulenpad. lees verder 
over grout.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost

lees in het pdf meer over de verbetering doorstroming en wat u van de werkzaamheden 
merkt. Alle gebouwen blijven bereikbaar. zie ook de info bijeenkomst. T/m maart kap bomen. 
bron: bewonersbrief dienst Zuidas. 

Werkzaamheden bij de kindercampus

Fase 1: Werkzaamheden Waternet en uitbreiding bestaande parkeerstrook  met twee 
parkeerplekken (15 februari – 4 maart) Fase 2: Aanleg nieuw schoolplein/haal- en brengzone 
ten noorden van Kindercampus en aanleg van het westelijk deel ter plaatse van de 
hoofdingang (7 maart – 8 april). Fase 3: Aanleg speelveld en voetpad ten noorden van 
Kindercampus (11 april – 13 mei). Fase 4: Inrichting groenperken ten westen en oosten van 
het schoolplein (16 mei – 27 mei). Bron: bewonersbrief dienst Zuidas

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse

Vanaf begin januari is gestart met het aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. 
Dit werk zal tot eind maart duren. Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage 
ontgraven. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. Bron: Bewonersbrief 
dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten

Afwerken van de betonvloeren (vlinderen): december 2015- maart 2016. Aanbrengen en 
verwijderen van damwanden: april- mei 2016.  De sloop van de parkeergarage is gestart. Ze 
werken op de zaterdagen wel door maar het werk veroorzaakt dan minder geluid. lees 
verder. Vanaf zaterdag 13 februari wordt het fietspad aan de Parnassusweg in de richting 
van de stad voor een lange tijd afgesloten. De afsluiting duurt tot december 2016. Het 
fietspad aan de overzijde blijft nog wel open. De afsluiting is nodig om te bouwen aan de 
parkeergarage Atrium.Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de 
werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte recht voor het Atrium opgeheven. Het 
gaat hier om de bussen 241 en 242 die rijden in de richting van Station Zuid. Er komt een 
tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van 
de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat

De stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de 
nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Tot mei 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. 

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan 
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Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de 
Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav 
Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en 
voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC 
Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers 
van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de 
sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. 
Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer 

Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd: Fase 1: januari 2016 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. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder 
van de werkzaamheden.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Verkeersbesluit toegang fietsparkeergarage op het Gustav Mahlerplein

De ingang komt aan de zuidzijde van het Mahlerplein, die aan de noordzijde komt te 
vervallen. Het verplichte fietspad op het Gustav Mahlerplein, althans de mogelijkheid ook te 
fietsen ter plaatse, verplaatst van de westzijde van het plein naar de entree van de 
fietsparkeergarage; e.e.a. als verbeeld in bijgevoegde bijlage; (zie link). Opheffen Fietspad 
en een nieuw gedeelte aanwijzen als fietspad in twee richtingen - Gustav Mahlerplein tussen 
de Mahlerlaan en de Arnold Schonberglaan.

Intrekken van de Bijzondere subsidieverordening belangenbehartiging (2016, nr. 10/26)

Uiten van wensen en bedenkingen over het ontwerp Actieplan Geluid (2016, nr. 9/25)

Nadere regels bij plaatsen vergunningsvrije objecten in de openbare ruimte. Het AB van de 
bestuurscommissieZuid heeft op 20 januari 2016 ‘Nadere Regels’ vastgesteld bij het 
plaatsen van die Objecten in de openbare ruimte, die door het College van B&W op 15 
december 2015 op grond van APV artikel 5.4., eerste lid, in besluit ZD2015-009312 zijn 
aangewezen als vergunningsvrij. Lees het hele besluit

Aanvraag horecavergunning

Gustav Mahlerlaan 2009, 1081 LB: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
met terras. Dossiernummer 2016-16251. 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: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende horecavergunning

Claude Debussylaan 5, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, 
verzonden d.d. 17 februari 2016. Dossiernummer 2016-15736. Voor het inzien van het 
besluit en de stukken maak een afspraak met het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? 
Meer informatie over bezwaarschrift
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Aanvragen evenementenvergunning

* Van der Boechorststraat 7, 1081 BT: voor het houden van het evenement "Sponsor Loop 
Vu naar MAC" op 12 maart 2016 van 10.30 uur tot 14.00 uur. Dossiernummer 2016-16178.

* Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Cercops 2016" op 12 mei 2016 
van 10.00 uur van 16.00 uur. Dossiernummer 2016-16141.

De aanvragen liggen twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Zienswijzen 
richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

ODNZKG 

Verleende omgevingsvergunning

* Europaboulevard 2 A, rotonde RAI, Amsterdam. Kappen van 2 bomen en het verplanten 
van 3 bomen. Verzenddatum beschikking: 15-02-2016, Aanvrager: Gemeente Amsterdam 
Ingenieursbureau Amsterdam, Zaaknummer: 284638

* Kappen van 1 boom in de tuin van VUmc. Verzenddatum beschikking: 18-02-2016. 
Aanvrager: Stichting VUmc, Zaaknummer: 401961

Activiteitenbesluit (bezwaar maken kan niet)

* Parnassusweg 220, Amsterdam, betreft een tijdelijke parkeergarage t.b.v. de rechtbank. 
Ontvangstdatum melding: 15 januari 2016, Melder: Ballast Nedam Beton- en Waterbouw 
B.V.. Zaaknummer: 364901.

22 februari Filosofietafel van 19.30-21.30 in De Nieuwe poort, Claude Debussylaan 2     
Onder leiding van Chantal Bax zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Foucault 
dieper op dit onderwerp worden ingegaan.

22 februari Jubileum VUmc Kunstroute (ochtend)      VUmc heeft een mooie kunstcollectie 
die bestaat uit schilderijen, foto’s en beelden die geplaatst zijn in de openbare ruimten van 
het ziekenhuis en de polikliniek. Kunstadviseur José de Boer geeft een toelichting op de 
kunstwerken en legt uit waarom er voor bepaalde kunst is gekozen en hoe de 
kunstcommissie werkt. kan hier 50jaar@vumc.nl

25 februari lunchconcert 12.00-12.30 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2      Met 
Edward Leach (zang),Tine Verhoeven (hobo) en Erik Desimpelare (piano). Zij brengen de 
volgende nummers ten gehore: On this Island - Benjamin Britten, iStray Birds - Erik 
Desimpelaere, Sonate - Francis Poulenc.

t/m 28 februari, expositie in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Expositie van de 
kunstenaars Erni Kwast (Leiden) en Henk van Heerwaarden (Amsterdam). Te zien zijn 
handgeschreven sonnetten van Adriaan Morriën in combinatie met aquarellen van Erni 
Kwast en recente mixed media-werken van Henk van Heerwaarden. En 1 maart 2016 
Lunchconcert door Rous & Rous-Woelderink 12:30-13:00 uur  Tony Rous, viool en Suzan 
Rous-Woelderink, altviool, Zij spelen werk van o.a. Mozart.
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26 februari en 4 maart Open Oog Producties, Green office en de Vu Hortus presenteren De 
Ontdekking van de Planten     Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over de historie van 
mens en plant. Plus een rondleiding in de hortustuin, om een aantal besproken planten in het 
echt te kunnen bekijken. 19 februari: planten uit het oerwoud. 26 februari: de eerste 
landbouw. 4 maart: de oudste tuinen. 

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 de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-
werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM. 
Bekijk ook de daklaanmodellen die Walter van Broekhuizen (Korth Tielens Architecten) 
maakte in opdracht van dienst Zuidas.

11 april Algemene Ledenvergadering Irenebuurt in het Thomastheater (Thomaskerk) Prinses 
Irenestraat 36 Voor informatie kijk hier.

========================

weekb 8=9

Vrijdag 11 maart Thema-avond BPZ- VU vertelt over de nieuwbouw, 19.30 - 21.30, kleine 
theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert   A.J. Ernststraat 112 . Vooraf aanmelden 
verzekert u van een plaats. Bel 020 644 99 36 of mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. 
Iedereen is welkom ook scholieren en studenten.     VUmc gaat in de tuin naast de 
bestaande kliniek de nieuwbouw realiseren. Het project Imaging Center, een ontwerp van 
Team V Architectuur, beslaat ongeveer 16.000 m2 (waarvan circa 14.000 m2 nieuwbouw). 
De nieuwbouw bestaat uit zes bouwlagen. Fokke Rakers, directeur nieuwbouw VUmc, vertelt 
over wat er gaat gebeuren.

Campagne: Houd lijn 24 op de rails door Stadsdorp Zuid

Voor bewoners in bepaalde delen van Zuid worden VU/Vmc en het centrum slecht 
bereikbaar. Hier kunt u de petitie tekenen en meer lezen over het initiatief. In februari liet 
Rover al van zich horen in Metro. Wat is het geval, tramlijn 24 wordt met ingang van mei dit 
jaar voor circa een jaar opgeheven wegens werkzaamheden aan de rails op de kruising van 
Baerlestraat/De Lairessestraat-Museumplein. Er zou zelfs sprake zijn van het definitief 
schrappen van deze lijn uit het vervoersplan van de stadsregio.

Hoe verzakkingen tijdens bouw Dok te voorkomen

Remco Bentum, projectleider planprocedure Zuidasdok, legt het verschil uit tussen de twee 
projecten. 

19 maart  Open Toren Dag van 10-16 uur

Hello Zuidas berichtte:”Dit jaar zijn er maar liefst 6 nieuwe torens die meedoen aan Open 
Toren Dag 2016! In Zuid en Zuidas kunt naar VondelCS, Motel One, Ravel Residence en 
Crowne Plaza - Amsterdam South en Symphony.”
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18 maart VU 12.30 lustrumconferentie met de toekomstvisies van informatici, 
geesteswetenschappers, economen en sociale wetenschappers over onze netwerk 
samenleving. Een programma met innovatieve projecten, debatten en workshops. Sylvana 
Simons is de moderator van deze dag. Het evenement vindt plaats in het auditorium van de 
Vrije Universiteit. De voertaal is Engels. Meld u hier aan. Het jubileumboek kan besteld 
worden bij de VU-uitgeverij.

Jubileumboek van de Vereniging De Oeverlanden blijven

Op de website kunt het boek Natuurlijke Noordelijke Oeverlanden bestellen voor 15 euro. Er 
staan ook links naar Youtube filmpjes. Momenteel is er een fototentoonstelling van Hans 
Bootsma over de rafelrandnatuur tussen Zuidas en Schiphol te zien tot 11 maart op de 
Javakade 61, restaurantboot. 

Groene vrijwilligers met goede ideeën kunnen geld aanvragen bij de provincie NH

“Organisaties en vrijwilligersgroepen die mensen willen betrekken bij groen, kunnen daarvoor 
een bijdrage aanvragen. De provincie Noord-Holland stelt in 2016 45.000 euro beschikbaar 
vanuit het fonds ‘Betrekken bij Groen’.” lees meer 

Bomen voor R.-K. Begraafplaats Buitenveldert 

Uitvaart.nl meldde dat “de begraafplaats van Zuidas in de gemeente Amsterdam, uit het 
Bomenfonds 20.000 euro heeft gekregen. Dankzij dit bedrag zijn aan de rand op de 
begraafplaats tien Metasequoia’s geplant. lees meer

Nieuw pakket maatregelen van Amsterdam voor schone lucht

De gemeente Amsterdam heeft onlangs een nieuw maatregelenpakket opgesteld om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Dit pakket gaat onder andere over nieuwe milieuzones en over 
regels voor nieuwe parkeervergunningen. Alle Amsterdammers kunnen t/m 21 maart 2016 
reageren op deze maatregelen door het invulformulier op de website van de gemeente in te 
vullen.

Hoogbouw Zuidas veiliggesteld in het LIB

Dienst Zuidas berichtte: “samen met het ministerie van I&M is de gemeente Amsterdam op 
zoek gegaan naar mogelijkheden om de lopende projecten en de daarbij horende hoogtes te 
kunnen realiseren. De oplossing is gevonden in het gebruik van de militaire radar 
Soesterberg voor de burgerluchtvaart Schiphol. Deze oplossing is opgenomen en samen 
met het hoogbouwkader Zuidas vastgelegd in het nieuwe LIB.”

9 maart vergadering commissie ARS, 20:00, President Kennedylaan 923

Op de agenda o.a. punt 10 Adviesaanvraag Koers 2025 Ontwikkelstrategie Amsterdam 
2016-2025, "ruimte voor de stad" en beleidsregels voor het snel afhandelen 
afwijkingsbesluiten voor omgevingsvergunningen. Conceptadviesbrief Koers 2025 cie 9 
maart (96.0Kb) 

9 maart vergadering gemeenteraad, 13:00 uur en zo nodig 19.30 uur in de raadzaal

Bij RO agenda: punt 17 “Ruimte voor de Stad-Koers 2025” vrij te geven voor advies. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 179, en fietsenstallingen NSstations. 179A.16.Bijlage 1. Koers 
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2025 januari 2016_V2 (10.9Mb). Bij Verkeer en Vervoer agendapunt 21: vaststellen 
parkeernormen in de stadsdelen.

Nieuws van 18 februari uit het DB stadsregio

“Samenwerkingsovereenkomst fietsenstallingen NS-stations: Het dagelijks bestuur besluit 
om de samenwerkingsovereenkomst hoogwaardige fietsenstallingen ter besluitvorming voor 
te leggen aan de regioraad. Met deze samenwerkingsovereenkomst intensiveert de 
Stadsregio haar betrokkenheid bij het beter benutten van de stationsstallingen en wordt 
gestart met pilots bij station Amsterdam Amstel en de toekomstige Mahlerstalling bij 
Amsterdam Zuid. Doel is om samen te werken aan toekomstvaste en gebruiksvriendelijke 
fietsenstallingen bij de NS-stations. De Stadsregio zal naast haar investeringen in de bouw 
van de stallingen in de toekomst ook gaan bijdragen aan een deel van de kosten voor 
exploitatie. 

En: De inzet van een regionale Fietsersbondmedewerker wordt niet gecontinueerd. Er wordt 
binnen de eigen organisatie naar beschikbare kennis gekeken.” lees meer

15 maart Regioraad, Stadhuis Amsterdam, 20.45-23.00

Agendapunten o.a. bij 9 aanbesteding Concessie Amstelland Meerlanden 2018 – Ontwerp 
Programma en 7b Democratische legitimiteit.

WERK 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.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. zie ook de info 
bijeenkomst. T/m maart kap bomen. bron: bewonersbrief dienst 
Zuidas. Werkzaamheden%20De%20Boelelaan%20Oost%20Fase%201%20februari%20201
6%20DEF-3.pdf

Werkzaamheden bij de kindercampus     Fase 2: Aanleg nieuw schoolplein/haal- en 
brengzone ten noorden van Kindercampus en aanleg van het westelijk deel ter plaatse van 
de hoofdingang (7 maart – 8 april). Fase 3: Aanleg speelveld en voetpad ten noorden van 
Kindercampus (11 april – 13 mei). Fase 4: Inrichting groenperken ten westen en oosten van 
het schoolplein (16 mei – 27 mei). 

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse     Aanleg fundering en ontgraven 
bouwput voor de parkeergarage. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. 
Bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten     Afwerken 
van de betonvloeren: december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen van 
damwanden: april- mei 2016. De sloop van de parkeergarage is gestart. lees verder Het 
fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. 
Het fietspad aan de overzijde blijft nog wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als 
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gevolg van de werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte recht voor het Atrium 
opgeheven. Het gaat hier om de bussen 241 en 242 die rijden in de richting van Station Zuid. 
Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de 
zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei 
werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de 
A10 mogelijk te maken: lees meer. 

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de 
werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC 
Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere 
werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige 
fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw 
The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren 
op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. 
Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer  Auto’s, fietsers en voetgangers 
ondervinden hinder van de werkzaamheden. lees meer

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Verleende exploitatievergunning

* Claude Debussylaan 5, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2016-16309. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij 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.

* George Gerswinlaan 22, 1082 MT: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf  
met terras, verzonden d.d. 24 februari 2016. Dossiernummer 2015-15176. Niet mee eens? 
Meer informatie over bezwaarschrift

Aanvraag omgevingsvergunning

* De Boelelaan 403-767, 1082 RJ: voor het vernieuwen van de gevelpui ter hoogte van de 
eerste verdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot kantoor, 
ingekomen d.d. 11 februari 2016. OLO-nummer 2189149. Dit is een kennisgeving.

ONDZKG

Aanvraag omgevingsvergunning 

* Europaplein 22- betreft het realiseren van een gebouw t.b.v. strandzuid.  Staat niet open 
voor bezwaar. Ontvangstdatum aanvraag: 02-03-2016. Aanvrager: Amsterdam RAI B.V.. 
Zaaknummer: 642681.
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Aanvragen kapvergunning

* Vijfhoek- betreft het kappen van 54 bomen op de Vijfhoek, Ontvangstdatum aanvraag: 
29-02-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 641981.
* Fred. Roeskestraat 73 -  betreft het kappen van 5 bomen. Ontvangstdatum aanvraag: 
25-02-2016. Aanvrager: Van der Tol b.v.. Zaaknummer: 610203.

* De Boelelaan 1117- betreft het kappen van 32 bomen. Ontvangstdatum aanvraag: 
23-02-2016, Aanvrager: Stichting VU medisch centrum. Zaaknummer: 596962.

Verleende evenementenvergunning

* Europaplein 24 - Het betreft een vergunning voor het handelen in strijd met de regels van 
het bestemmingsplan ten behoeve van het Kingslandfestival op 27 april 2016. Verzenddatum 
beschikking: 25-02-2016. Aanvrager: Amsterdam RAI B.V. . Zaaknummer: 380808. Een 
bezwaarschrift dient u uiterlijk 8 april in bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de 
Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam. 

8 maart 12.30-13.00 Tafelrede van Marjolein Lanzing, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 
2     Marjolein is techniekfilosoof. Zij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam 
en promoveert aan de Technische Universiteit Eindhoven op een onderzoek naar identiteit, 
vriendschap en relaties in een digitaal tijdperk. Zij benadert dit vraagstuk over het zelf van de 
mens vanuit een normatief perspectief. 

15 maart 2016, 12:30-13:00 uur lunchconcert door Vatulya & Nemtsova in de Thomaskerk, 
Pr. Irenestraat 36 Vitaly Vatulya, saxofoon, Maria Nemtsova, piano.

17 maart 18.30-21.00 uur Grote mensen ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2        

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 de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-
werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM.

=============

weekb 10

Thema-avond Nieuwbouw VUmc heel informatief

Afgelopen vrijdag was er een thema-avond waarbij in aanwezigheid van een kleine 
schare belangstellenden Fokke Rakers en Wessel Koopman een toelichting gaven op het 
gebouw en de bouw van VUmc Imaging Center (ontwerp van Wiecherink architecten). Een 
gebouw dat aan Breeam-eisen voldoet en rondom een bijzondere glasgevel krijgt. Binnen 
komt apparatuur voor beeldvormende diagnostiek zoals MRI- en PETscan. Inmiddels zijn de 
voorbereidende werkzaamheden gestart en naar verwachting zal het gebouw in januari 2019 
haar deuren openen. 

http://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=86836
http://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=86836
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=84016
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=84016
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=82297
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=82297
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=83776
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=83776
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/tafelrede-8-mrt-marjolein-lanzing
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/tafelrede-8-mrt-marjolein-lanzing
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
http://www.denieuwepoort.org/nl//event/grote-mensen-ontmoetingsdiner-17-mrt
http://www.denieuwepoort.org/nl//event/grote-mensen-ontmoetingsdiner-17-mrt
http://www.arcam.nl/what/
http://www.arcam.nl/what/


Tijdens de werkzaamheden wordt o.a. voorkomen dat er verkeerscongestie op de Boelelaan 
ontstaat en de geluidshinder bij het uitvoeren van het funderingswerk (t/m juli 2016) wordt 
beperkt door geluidsarme funderingstechnieken toe te passen. Dat is nodig want in het 
naastgelegen VU ziekenhuis liggen patienten en op de campus gaan de colleges gewoon 
door. De aanwezigen vonden het goed plan om het bouwhek in de Van der Boechorststraat 
te decoreren met bakjes die schoolkinderen gaan vullen met plantjes. En in de Van der 
Boechorststraat zal het stadsdeel meer groen aanbrengen. Kortom: aan de omgeving is 
zoveel mogelijk gedacht. Zijn er vragen of klachten? meld ze 
via info@imagingcenter.vumc.nl. Bekijk hier de website Vumc. 

16 maart 2016 beeldvormende vergadering verkeersveiligheid bij scholen, aanvang 20.00 
uurLeden van de bestuurscommissie gaan in gesprek met bewoners, organisaties en 
ondernemers. De bestuurscommissie Zuid vindt het belangrijk om uw mening en ideeën over 
verkeersveiligheid bij scholen te horen. Locatie: basisschool ‘De Springstok’, 2e Jan van der 
Heijdenstraat 75 – 77. Aanmelden kan per e-mail via 
bestuursondersteuning.sdz@amsterdam.nl. lees meer 

19 Maart Landelijke Opschoondag in het Gijsbrecht van Aemstelpark – DOE JE MEE?

Ter voorbereiding van de inhuldiging van de Rijksmonumentale status van het deel De 
Eilanden in het Gijsbrecht van Amstelpark zoeken de Vrienden van het park vrijwilligers die 
mee willen doen aan het opschonen van De Eilanden. Dit deel ligt tussen de Van 
Leyenberghlaan en de Buitenveldertselaan. Start om 11.00 uur op het Ontmoetingseiland (in 
het verlengde van de Willem van Weldammelaan). Voor materiaal en het versterken van de 
krachten wordt gezorgd door respectievelijk Stadsdeel Zuid en de Commissie Vrienden van 
het Gijsbrecht van Aemstelpark. Graag aanmelden via vriendengvapark@live.nl. 

Nieuwsbrief Amsterdam Zuid 10 maart     Met o.a. subsidie voor groene daken, de 
watervriendelijke tuin en de afvalwijzer. lees verder

Heel veel water     Lees het bericht op de website van Vrienden van het Beatrixpark.

19 maart  Open Toren Dag van 10-16 uur

Dit jaar zijn er maar liefst 6 nieuwe torens die meedoen aan Open Toren Dag 2016! In Zuid 
en Zuidas kunt naar VondelCS, Motel One, Ravel Residence en Crowne Plaza - Amsterdam 
South en Symphony.” lees verder

18 maart VU 12.30 lustrumconferentie met de toekomstvisies van informatici, 
geesteswetenschappers, economen en sociale wetenschappers over onze netwerk 
samenleving. Een programma met innovatieve projecten, debatten en workshops. Sylvana 
Simons is de moderator van deze dag. Het evenement vindt plaats in het auditorium van de 
Vrije Universiteit. De voertaal is Engels. Meld u hier aan  In het kader van het lustrum is een 
jubileumboek verschenen. Het kan besteld worden bij de VU-uitgeverij.

Nieuw pakket maatregelen van Amsterdam voor schone lucht

De gemeente Amsterdam heeft onlangs een nieuw maatregelenpakket opgesteld om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Alle Amsterdammers kunnen t/m 21 maart 2016 reageren op 
deze maatregelen via het invulformulier op de website.

Nieuws week 9 uit B&W: Ruimtelijke Ordening 
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“Het college van B en W stemt in met de ‘Coördinatieverordening Gemeente Amsterdam’ en 
stelt voor aan de gemeenteraad om de verordening vast te stellen. Met de verordening vindt 
de vergunningaanvraag, de bekendmakingen, het ter inzage leggen van ontwerpbesluiten en 
het verlenen van de definitieve vergunning in één procedure plaats. Voor initiatiefnemers die 
bijvoorbeeld willen bouwen heeft de Coördinatieverordening als voordeel dat de 
vergunningverlening sneller zal verlopen. Ook Amsterdammers die bezwaar willen maken 
hebben baat bij de nieuwe verordening. Het is duidelijker te zien welke besluiten met elkaar 
samenhangen en waar bezwaren en zienswijzen voor kunnen worden ingediend. Ook maakt 
het de afhandeling van bezwaren en zienswijzen gemakkelijker.” bron: berichtgeving 
gemeente

15 maart Regioraad, Stadhuis Amsterdam, 20.45-23.00

Agendapunten o.a. bij 9 aanbesteding Concessie Amstelland Meerlanden 2018 – Ontwerp 
Programma en 7b Democratische legitimiteit. lees meer

WERK 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.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m maart kap 
bomen. bron: bewonersbrief dienst Zuidas. lees meer

Werkzaamheden bij de kindercampus      T/m 27 mei     Diverse werkzaamheden. lees 
verder

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse     Aanleg fundering en ontgraven 
bouwput voor de parkeergarage. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. 
Bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten     
Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016.  Het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan 
de overzijde blijft nog wel open.Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de 
werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor 
het Atrium opgeheven. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de 
Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10. 

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei 
werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de 
A10 mogelijk te maken. lees meer. 

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de 
werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC 
Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere 
werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige 
fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw 
The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren 
op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief
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Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. 
Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Auto’s, fietsers en voetgangers 
ondervinden hinder van de werkzaamheden: lees meer.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Aanvraag evenementenvergunning

* Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van het evenement " Amsterdam Tattoo 
Convention 2016" op 27 mei 2016 tot en met 29 mei 2016 (dag 1 van 15.00 uur tot 23.00 uur 
dag 2 van 11.00 uur tot 23.00 uur en dag 3 van 11.00 uur tot 20.00 uur). Dossiernummer 
2016-16400.     De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Zienswijzen 
richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

* Willem van Weldammelaan 20, 1082 KV: voor het houden van het evenement "Inhuldiging 
Rijksmonumentenstatus van De Eilanden van het Gijsbrecht van Aemstelpark" op 5 mei 
2016 van 12.00 uur tot 15.00 uur. Dossiernummer 2016-16472. De aanvraag ligt twee weken 
ter inzage. Zienswijzen richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, 
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Omgevingsvergunning niet vereist

* Fred. Roeskestraat ter hoogte van 74 A, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats te 
behoeve van passagiersvaartuig(en), verzonden d.d. 4 maart 2016. OLO-nummer 
2073319.Meer informatie over bezwaar maken. 

Verleende evenementenvergunning

* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Dance Event" op 27 april 
2016 van 12.00 uur tot 20.00 uur, verzonden d.d. 29 februari 2016. Dossiernummer 
2015-15422.     Voor het inzien van het besluit kunt u terecht bij stadsdeel Zuid. Meer 
informatie over bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning

* Amstelpark 6, 1083 HZ: voor het kappen van vier essen (Fraxinus exclsior) staande in de 
Amstelpark bij het Giropaviljoen, verzonden d.d. 29 februari 2016. Er geldt een 
herplantplicht. OLO-nummer 2151497.     Voor het inzien van het besluit: maak een afspraak 
met stadsdeel Zuid. Informatie over bezwaar maken.

* De Boelelaan 403-767, 1082 RJ: voor het vernieuwen van de gevelpui ter hoogte van de 
eerste verdieping met behoud van bestemming daarvan tot kantoor, verzonden d.d. 2 maart 
2016. OLO-nummer 2189149.     Voor het inzien van het besluit maak een afspraak met 
stadsdeel Zuid. Meer informatie over bezwaar maken.

Aanvraag horecavergunning
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* Gustav Mahlerplein 110, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf  
met terras. Dossiernummer 2016-16437.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Uw zienswijze richt u aan: 
Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende horecavergunning

* Claude Debussylaan 263, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 3 maart 2016. Dossiernummer 2015-15362.     Niet mee eens? Meer 
informatie over bezwaarschrift. 

ONDZKG

Aanvraag omgevingsvergunning 

* Gustav Mahlerlaan 16, betreft het realiseren van lichtstraat op bestaande dakterras. 
Ontvangstdatum aanvraag: 03-03-2016. Aanvrager: Club Sportive Mahler Zuidas B.V.. 
Zaaknummer: 651822.

* Strawinskylaan 1999; betreft het gedeeltelijk veranderen van het gebouw (WTC 
Amsterdam), t.w.: aanpassingen I-toren. Ontvangstdatum aanvraag: 03-03-2016 Aanvrager: 
CBRE DOF Custodian B.V.. Zaaknummer: 644141.

Verleende omgevingsvergunning

* betreft wijziging voor het ontvangst- en vergaderpaviljoen ten behoeve van het 
hoofdkantoor van de ABN-AMRO. Het plan is een wijziging op omgevingsvergunning met 
aanvraagnummer 1745537 en zaaknummer 49216. De kelder uit deze oorspronkelijke 
vergunning blijft gehandhaafd, de bovenbouw wordt gewijzigd. Aanvrager: ABN AMRO Bank 
N.V.. Zaaknummer: 175692.

* Parnassusweg 220, betreft een vergunning voor het oprichten van een tijdelijke 
parkeergarage voor een periode van 3 jaar en 8 maanden. Verzenddatum beschikking: 
04-02-2016. Aanvrager: Ballast Nedam Beton en Waterbouw B.V.. Zaaknummer: 368562. 

* betreft een vergunning voor het in gebruik nemen van een kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang. Verzenddatum beschikking: 07-03-2016. Aanvrager: CompaNanny 
Nederland BV.. Zaaknummer: 222522.

17 maart 18.30-21.00 uur Grote mensen ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2        

23 maart vertelt Ruben van Zwieten het Verhaal van Pasen: in de Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36      Hij verbindt dit eeuwenoude verhaal met ons persoonlijke leven in dit 
huidige tijdsgewricht. Wat is de betekenis van dit belangrijke feest? Wat vieren we en wat 
leren we van het verhaal in deze opmerkelijke tijden?

29 maart 12:30-13:00 uur, lunchconcert, Poparic & de la Vega in de Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36     Ivana Poparic, cello en Patricia de la Vega, piano.
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29 maart en 19 april rondleidingen VUmc Kunstroute (VOL) , VUmc, De Boelelaan 1118     
VUmc heeft een mooie kunstcollectie die bestaat uit schilderijen, foto’s en beelden die 
geplaatst zijn in de openbare ruimten van het ziekenhuis en de polikliniek.  Als je 
geïnteresseerd bent in kunst kun je deelnemen aan een rondleiding langs een aantal 
kunstwerken en plaatsen. VUmc- kunstadviseur José de Boer geeft toelichting op de 
kunstwerken en legt uit waarom.

==============
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23 maart 19.00-20.30 uur informatie over bouw P-garages en torens Atriumgebouw

 Een team van de Bouwcombinatie (Dura Vermeer en De Nijs Atrium V.o.f.) en G&S 
Vastgoed is aanwezig en informeert u over een aantal onderwerpen zoals stand van zaken 
van de bouw van de parkeergarag; werkzaamheden aan de damwanden in april; uitleg 
werkwijze; planning; werktijden; hoe zien de torens eruit; de verbouwing van het bestaande 
Atrium en wat gebeurt daar allemaal? Daarnaast zijn de bouwers – samen met een aantal 
vertegenwoordigers van Zuidas – aanwezig om een toelichting te geven op geluidsmetingen 
die in opdracht van Zuidas worden uitgevoerd. Er zijn geen plenaire presentaties. Na 
aanmelding ontvangt u de exacte locatie in het Atrium. Vooraf aanmelden kan via e-mail 
contact@bouwcombinatieatrium.nl. (versie in het Engels). lees verder

Woont u sinds kort in Buitenveldert? 24 maart is er een welkomstbijeenkomst 18.45 - 21.00 
uur in het Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112

Wat speelt er in het gebied Buitenveldert/Zuidas en welke ideeën zijn er om het gebied 
verder te ontwikkelen? Bekijk de film ‘Wij in Zuid’ en maak kennis met een aantal 
organisaties in de wijk. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met uw nieuwe buurt en 
buurtgenoten. U kunt zich vóór dinsdag 22 maart aanmelden bij Ida Glasbergen per mail via 
i.glasbergen@amsterdam.nl. 

Bouw Gershwin Brothers gestart

Dienst Zuidas berichtte: “op donderdag 10 maart gaf Robert Dijckmeester (adjunct directeur 
Zuidas) officieel het startsein voor de bouw van de ‘Gershwin Brothers'. De gebouwen 
worden gerealiseerd op de hoek van de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan. Met de 
bouw van Gershwin Brothers wordt een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de 
Zuidas als woongebied gezet. Het woningbouwcomplex ‘Gershwin Brothers' omvat in totaal 
159 vrije sector huurappartementen. De bouw duurt ruim anderhalf jaar en de oplevering 
staat gepland eind 2017.” Hurks bouw is de aannemer. De damwanden en fundering worden 
geluidsarm en trillingsvrij aangebracht.

Reacties van Zuidasbewoners

Bewoners van hartje Zuidas en in de Noordzone (o.a. Beethovenbuurt) gaven hun 
zienswijzen op diverse projecten die voor inspraak zijn vrijgegeven zoals de nieuwe visie 
Zuidas 2015. lees verder

Afbouw kantoor Stibbe in volle gang
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De aannemer berichtte: ”Dura Vermeer heeft in het gebied Beethoven op de Amsterdamse 
Zuidas het nieuwe hoofdkantoor van Stibbe opgeleverd. September 2015 leverde de 
ontwikkelende bouwer ook al het naastgelegen kantoor van AkzoNobel op waar ‘s werelds 
grootste verf en coatings onderneming op 1 januari 2016 introk. De afbouw van het kantoor 
van Stibbe is nu in volle gang. Naar verwachting zal het advocatenkantoor in de zomer haar 
intrek nemen in het pand naar ontwerp van Jo Coenen.”

Fietsparkeerduurbeperking!

Er geldt een maximale fietsparkeerduur van 6 weken binnen de ring en nieuwe 
fietsparkeerregels bij Amsterdamse stations vanaf september. In het ecntrum start de 
pakeerduurbeperking al in mei. lees meer 

WERK 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.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m maart kap 
bomen. Maart 2018 is het werk klaar. bron: bewonersbrief dienst Zuidas. 

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse     Aanleg fundering en ontgraven 
bouwput voor de parkeergarage. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. 

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten     
Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan 
de overzijde blijft nog wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de 
werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor 
het Atrium opgeheven. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de 
Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei 
werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de 
A10 mogelijk te maken: lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de 
werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC 
Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere 
werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige 
fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw 
The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren 
op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. 
Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Auto’s, fietsers en voetgangers 
ondervinden hinder van de werkzaamheden. Eind 2016 gereed. lees meer

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat 
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T/m september 2016 Bouw kantoorpaviljoen Telesto in de red. Roeskestraat. 

T/m juni 2016 bouwactiviteiten voor The Pavilion aan de Fred. Roeskestraat.

T/m augustus 2016 werkzaamheden voor het multifunctioneel parkeergebouw van de RAI.

T/m augustus 2016 bouwrijp maken grond hotel Nhow Amsterdam RAI. De bouw duurt t/m 
2018.

T/m mei 2016 bouw Square (111 middensegment huurwoningen) in Kop Zuidas Amsterdam.  

T/m september 2016 bouw woongebouw Amstelwijck aan de Zuidelijk Wandelweg in Kop 
Zuidas.

T/m medio 2017 werkzaamheden 150 KV station (ontwerp Krijn de Koning) naast station 
RAI.

Tot eind 2017 Bouw ‘Gershwin Brothers’ (159 huurwoningen) hoek de De Boelelaan/
Buitenveldertselaan. 

T/m januari 2019 bouw Imaging Center, Vumc aan de Van der Boehorststraat.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking

Mandaatbesluit dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid ten behoeve van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 8 maart 2016.

Aanvraag evenementenvergunning

* De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het houden van het evenement "Co Cycling Tour" op 11 
juni 2016 van 05.00 uur tot 22.00 uur. Dossiernummer 2016-16625. De aanvraag ligt twee 
weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Zienswijzen richten aan: Het AB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

ONDZKG

Aanvraag omgevingsvergunning 

* betreft het oprichten van een tijdelijke brug t.b.v. het ondersteunen van de tramsporen voor 
een periode van 2 maanden. Ontvangstdatum aanvraag: 14 maart 2016. Aanvrager: 
Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 696282.

* betreft het gedeeltelijk veranderen van het gebouw ITO. Ontvangstdatum aanvraag: 11 
maart 2016. Aanvrager: Bilfinger Real Estate B.V.. Zaaknummer: 684547.

* betreft het oprichten van een hotelcomplex bij de RAI met 24 verdiepingen en een 2-laagse 
ondergrondse parkeergarage. Aanvrager: COD B.V.. Zaaknummer: 684391. 

Verleende omgevingsvergunning
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* betreft een vergunning voor het bouwen (gebouw Zuidschans) in afwijking van 
omgevingsvergunning met OLO-nummer: 492843.

* betreft een vergunning voor het in gebruik nemen van de 1e, 2e, 5e en 7e verdieping 
Rietveldacademie. Zaaknummer: 159151.

22 maart 12.30-13.00, Kunstrede met Roeland Verhallen, in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2 

23 maart vertelt Ruben van Zwieten het Verhaal van Pasen: in de Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36      Hij verbindt dit eeuwenoude verhaal met ons persoonlijke leven in dit 
huidige tijdsgewricht. Wat is de betekenis van dit belangrijke feest? Wat vieren we en wat 
leren we van het verhaal in deze opmerkelijke tijden?

29 maart 12:30-13:00 uur, lunchconcert, Poparic & de la Vega in de Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36     Ivana Poparic, cello en Patricia de la Vega, piano.

29 maart en 19 april rondleidingen VUmc Kunstroute (VOL), VUmc, De Boelelaan 1118     
VUmc heeft een mooie kunstcollectie die bestaat uit schilderijen, foto’s en beelden die 
geplaatst zijn in de openbare ruimten van het ziekenhuis en de polikliniek.  Als je 
geïnteresseerd bent in kunst kun je deelnemen aan een rondleiding langs een aantal 
kunstwerken en plaatsen. VUmc- kunstadviseur José de Boer geeft een toelichting op de 
kunstwerken en legt uit waarom…

10 april, Pure Markt, 11:00-18:00 uur in het Amstelpark

12 april, lunchconcert met Betuel Ramirez harp, 12:30-13:00 uur in de Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36

15 april 11-13 uur ZZP-meeting in het Huis van de wijk A.J. Ernststraat 112      Bent u 
(beginnend) ZZP-er? Wilt u (meer) contact met andere ZZP-ers in uw wijk? Kom dan naar de 
ZZP-meeting! 

=========================

weekb 12

Zuidasdok: Twee procedures

Dienst Zuidas berichtte; “Minister Schultz van Haegen heeft op 18 maart 2016 het 
Tracébesluit Zuidasdok getekend. Op 20 april wordt het Bestemmingsplan Zuidasdok in de 
gemeenteraad behandeld. Waarom zijn deze twee procedures nodig? Eric Ivens, 
projectmanager Planproces van Zuidasdok legt het uit. 'Aan de ene kant zijn er de 
aanpassingen aan de wegen en knooppunten van de A10 Zuid. Dit valt onder de 
verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu. De realisatie van een 
nieuwe openbaarvervoerterminal, waaronder de aanleg van de nieuwe Brittenpassage, de 
inrichting van de openbare ruimte boven de tunnels en een noord-zuid fietsverbinding - 
tesamen het Bestemmingsplan Zuidasdok- daarover neemt de gemeenteraad een besluit. 
Vandaar dat het formeel twee procedures zijn.’ 
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Wat is er gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten?  Er komen op een aantal plekken 
extra geluidschermen met het oog op toekomstige woningbouw. En: Projctorganisatie 
Zuidasdok heeft een aantal optimalisaties in het wegontwerp doorgevoerd om het verkeer 
beter te laten doorstromen. Er worden aanpassingen gedaan bij de aansluitingen van het 
stedelijk wegennet op de A10, zodat het verkeer vlotter de A10 op kan komen. De 
wijzigingen werden mede ingegeven door de ingediende zienswijzen (177)’. lees het hele 
artikel

Iedere woensdag spreekuur van de gebiedsmakelaars van Buitenveldert     Van 14.00 - 
15.00 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert voor vragen over activiteiten die u in de buurt 
wilt organiseren of als u hulp wilt bij burenoverlast of als u een subsidie wilt aanvragen voor 
bewonersinitiatieven of als u een contactpersoon zoekt bij de gemeente die u verder kan 
helpen met uw vraag, probleem of klacht. lees meer  

2 april, 11.30 uur in het Amstelpark inwijding De Boekenpaal door Sebastiaan Capel

De kast is tot stand gekomen door een buurtinitiatief. Het ontwerp is van kunstenaar Riesjart 
Bus en uitgevoerd door Amsterdams Stadshout. lees meer 

8 april opening vernieuwd Gelderlanplein     Om 16.00 uur opent burgemeester Van der Laan 
het vernieuwde winkelcentrum Gelderlandplein. lees meer

Open Toren Dag succesvol in Zuidas     “De Open Toren Dag van zaterdag 19 maart 
2016 was een groot succes. Vooral de ABN AMRO-toren in Zuidas kon op veel bezoekers 
rekenen. Zo'n 1250. kijk en lees verder op de website van dienst Zuidas.

Lees hier de nieuwsbrief dienst Zuidas

Vanuit het net geopende café-restaurant ‘t Advovaatje radio ZuidasFM in de lucht       Nog 
maar net is de studio in gebruik en meteen nieuws: Komt de Fashionweek naar Zuidas? 
Quotnet berichtte: “De eigenaar, Hans van der Linden van het modefestijn dat nu op het 
terrein van de Westergafabriek wordt gehouden, wil naar Zuidas." Beluister het interview” 
Het café-restaurant ‘t Advovaatje is gevestigd aan de Claude Debussylaan.

Binnenkort aspergefoodtruck op Zuidas?     Foodclicks berichtte: “Op de Amsterdams Zuidas 
overhandigde Brienen de asperges aan zijn collega Luc Kusters van restaurant Bolenius. 
Brienen en Kusters zijn al jarenlang enthousiaste ambassadeurs voor het Limburgse witte 
goud.”

Moestuintjes en de dome     Tussen de A10 en de VU vindt u een Zuidas-groenstrook 
waarop allerlei leuke groene initiatieven worden ontwikkeld voordat de VU er in 2017 van 
start gaat met de bouw van hun nieuwe Natuur- en Wiskundefaculteit. In het artikel van 
dienst Zuidas leest u meer, zoals dat er “vanaf 18 maart op de groenstrook ook nog een 
ander initiatief is gestart vanuit de VU: The Green Living Lab. Hierin worden VU-studenten in 
een aantal workshops uitgedaagd zichzelf te ‘vergroenen’ en zo mee te werken aan een 
gezonde stad. .....”

Zuiderkruid zoekt een plek     Lees het artikel op de website van De Gezonde Stad. Tips kunt 
u zenden aan Mathilda Jansen via zuiderkruid@hotmail.com. 

Bouw Gershwin Brothers van start

Dienst Zuidas berichtte: “op donderdag 10 maart gaf Robert Dijckmeester (adjunct directeur 
Zuidas) officieel het startsein voor de bouw van de ‘Gershwin Brothers'. De gebouwen 
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worden gerealiseerd op de hoek van de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan. Met de 
bouw van Gershwin Brothers wordt een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de 
Zuidas als woongebied gezet. Het woningbouwcomplex ‘Gershwin Brothers' omvat in totaal 
159 vrije sector huurappartementen. De bouw duurt ruim anderhalf jaar en de oplevering 
staat gepland eind 2017.” Hurks bouw is de aannemer. De damwanden en fundering worden 
geluidsarm en trillingsvrij aangebracht.

30 en 31 maart vergadering gemeenteraad, 13:00 en 19.30 uur tevens donderdag 31 om 
13.00 uur en zo nodig om 19.30 uur, locatie: Raadzaal 

Op de agenda punt 22 en 23, zie hieronder de punten uit de vergadering raadscommissie 
RO van 23 maart. * 14 Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw 
Prinses Irenestraat 31-33 Nr. BD2015-010794 met de nota van beantwoording incluisef 
edden reactie op de zienswijze VBP.  • 16 Instemmen met aanvullende investeringen 
Zuidasdok Nr. BD2016-001601 de gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de 
raadsvoordracht (gemeenteraad d.d. 30 maart 2016).

6 april 20.00, vergadering commissie Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening en 
Samenleving, locatie: President Kennedylaan 923     Op de agenda bij 12 bestuurlijk advies 
bij nieuwe visie Zuidas.

6 april 9.00-12.30, Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, de Rooszaal stadhuis

Agendapunt 17 Vaststellen reglement Groengelden 2016-2018 en bij Tknlijst 1 
Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2-16-2021 vrijgave voor advies en consultatie.

Bijeenkomst over verkeersveiligheid op 11 april     Op maandag 11 april organiseert Pakhuis 
de Zwijger in samenwerking met de gemeente Amsterdam een avond over veilig 
verkeersgedrag en het verkeersveiligheidsplan. lees meer

WERK 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.

Werk aan het spoor       Zaterdag 16 en zondag 17 april treinvrijeperiode Zuidtak spoor 
Schiphol - Duivendrecht, Check vóór vertrek de reisplanner.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m maart kap 
bomen. T/m juni 2016 onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van 
de De Boelelaan Oost naar het zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

Werkzaamheden bij de kindercampus      T/m 27 mei diverse werkzaamheden.

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse     Aanleg fundering en ontgraven 
bouwput voor de parkeergarage. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. T/
m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten     Aanbrengen 
en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de Parnassusweg in de 
richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft nog 
wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de werkzaamheden voor het 
Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor het Atrium opgeheven. Er 
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komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de 
zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei 
werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de 
A10 mogelijk te make. lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de 
werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC 
Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere 
werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige 
fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw 
The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren 
op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: BewonersbriefTot eind 
2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-
Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder 
van de werkzaamheden. lees meer

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat 

T/m mei 2016 bouw Square( 111 middensegment huurwoningen) in Kop Zuidas Amsterdam.  

T/m juni 2016 bouwactiviteiten voor The Pavilion aan de Fred. Roeskestraat.

T/m augustus 2016 werkzaamheden voor het multifunctioneel parkeergebouw van de RAI.

T/m augustus 2016 bouwrijp maken grond hotel Nhow Amsterdam RAI. De bouw duurt t/m 
2018.

T/m september 2016 Bouw kantoorpaviljoen Telesto in de red. Roeskestraat.

T/m september 2016 bouw woongebouw Amstelwijck aan de Zuidelijke Wandelweg direct 
naast project Rivers in Kop Zuidas. lees meer

T/m medio 2017 werkzaamheden 150 KV station (ontwerp Krijn de Koning) naast station 
RAI.

Tot eind 2017 Bouw ‘Gershwin Brothers’ (159 huurwoningen) hoek de De Boelelaan/
Buitenveldertselaan. 

T/m januari 2019 bouw Imaging Center, Vumc aan de Van der Boehorststraat.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking gemeente

- Mandaatbesluit dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid ten behoeve van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 8 maart 2016.

- Besluit omgevingsvergunning: Buiten behandeling gelaten Beethovenstraat 14-16, 1077 
JG: voor het samenvoegen van de begane grondverdiepingen van de gebouwen ten 
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behoeve van één horecavestiging, verzonden d.d. 11 maart 2016. OLO-nummer 2098599.  
Voor het inzien van het besluit kunt u via 14020 een afspraak maken met stadsdeel Zuid. 

- Beschikking verleende vergunning WABO, * IJsbaanpad 12, OLO-nummer: 1573643, voor - 
het bouwen van een bouwwerk (hotel) (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo); - het gebruik 
van gronden of bouwwerken in strijd met planologische regeling, artikel 2.1, eerste lid, onder 
c, Wabo). De aanvraag ligt t/m  26 april 2016 ter inzage bij stadsdeel Zuid. De topografische 
weergave van de afwijking van het vigerende bestemmingsplan staat op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder vermelding van NL.IMRO. 363.K1602PBGST-OW01. 
Bezwaarmaken? Stuur binnen de gestelde termijn uw beroepschrift naar: Rechtbank 
Amsterdam, Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

* Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Voorjaarsmarkt" op 22 mei 
2016 van 11.00 uur tot 20.00 uur. Dossiernummer 2016-16534.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken 
kunt u een afspraak maken via 14020. Zienswijzen richten aan: Het AB van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

* Riekerweg nabij 3, 1066BT, het oprichten en gebruiken van de gronden als een 
natuurcamping, ingetrokken op 21 maart 2016, OLO 1769483.

Verleende vergunning horecabedrijf

* Claude Debussylaan 5, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 24 maart 2016. Dossiernummer 2016-16309. Voor het inzien van de 
stukken kunt u via 14020 een afspraak maken met stadsdeel Zuid. Niet mee eens? 

Waterschap

Verleende Watervergunningen

- voor het onttrekken en retourbemalen van grondwater ter hoogte van hoek Gustav 
Mahlerlaan/Leo Smitstraat, 1082 MS Amsterdam - AGV - W-15.02634.

- voor het aanleggen van buizen en aansluitkabels ter hoogte van de Fred. Roeskestraat, 
1076 EC Amsterdam - AGV - W-16.00387. 

- voor het tijdelijk verleggen van een primaire watergang in verband met de ontwikkeling van 
kavel 14 ter hoogte van Barbara Strozzilaan 251, 1083 HN Amsterdam - AGV - W-15.03236.

ONDZKG

Verleende omgevingsvergunning

* betreft een vergunning voor het bouwen in afwijking van de op verleende 
omgevingsvergunning met kenmerk OlO 1493443, waarbij de afwijking bestaat uit het 
uitbreiden van de laagbouw met een achtste verdieping. Aanvrager: NOMA House V.O.F. 
Zaaknummer: 226218.
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5 april 12.40-13.00 Meesterpreek in de lunchbreak met Marieke Bax, de Nieuwe Poort, 
Claude Debussylaan 2 en op 7 april 17.00 tot 20.00 Jazz at the Southazz.

10 april, Pure Markt, 11.00-18.00 uur in het Amstelpark

12 april, lunchconcert met Betuel Ramirez harp, 12:30-13:00 uur in de Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36

15 april 11-13 uur ZZP-meeting in het Huis van de wijk A.J. Ernststraat 112     Bent u 
(beginnend) ZZP-er? Wilt u (meer) contact met andere ZZP-ers in uw wijk? Kom dan naar de 
ZZP-meeting! 

=========================

weekb 13 =14 

Geluidmetingen in Irenebuurt ivm bouw P-garage Atrium

De Irenebuurt meldde op haar website: “Op 15 maart 2016 zijn op drie adressen en bij de 
AICS geluidsmeters geplaatst om het geluid van de bouwwerkzaamheden bij het Atrium te 
monitoren. De apparaten sturen een e-mail naar alle partijen als vooraf ingestelde waarden 
worden overschreden, zodat de aannemer kan sturen op zijn werkzaamheden. 

Op 11 april wordt langs het viaduct Parnassusweg een damwand ingezet. Bij het inzetten van 
de damwanden voor het eerste deel van de parkeergarage is het drukken van de wanden 
niet gelukt en zijn de wanden getrild met grote geluidsoverlast tot gevolg. Zie het item 
hierover op hun website. Nu is men van plan de wanden met een hoogfrequent blok in een 
keer naar beneden te trillen, zodat er minder weerstand is en minder geluid. Dit zal niet op 
zaterdagen gebeuren. Ook zal er nu tot na 9 uur 's ochtends kunnen worden doorgewerkt. 
Het Atrium heeft gezegd dat dit geen probleem is voor haar huurders.” lees meer

Beatrixpark filmlocatie van Oase Herdacht ?

Ruth Meyer, kunstenares, heeft een plan om een dansfilm te maken met als locatie het 
Beatrixpark. Voor de film Oase Herdacht/Oasis Remembered wordt begin april een 
crowdfunding campagne gestart via WWW.CINECROWD.COM. Verschillende fondsen 
hebben subsidie verleend. Wilt u doneren bekijk op de website cinecrowd de filmimpressie 
en lees haar verhaal en motivatie over het belang van een plek om eenvoudig gewoon kind 
te kunnen zijn. Met name voor vluchtkinderen is dat belang. Ruth vergelijkt het Beatrixpark 
met Huis ter Heide uit de oorlog.

6 april 20.00, vergadering bestuurscommissie AZ, RO en Samenleving, locatie: Pr. 
Kennedylaan 923

Op de agenda bij 12 bestuurlijk advies bij nieuwe visie Zuidas. http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/
showdoc.cgi/action=view/id=289493/type=pdf/002_visie_za.docx.pdf

6 april 9.00-12.30, Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, de Rooszaal stadhuis
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Agendapunt 17 Vaststellen reglement Groengelden 2016-2018 en bij de Tknlijst 1 
Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2-16-2021 vrijgave voor advies en consultatie.

8 april opening vernieuwd Gelderlanplein

Om 16.00 uur opent burgemeester Van der Laan het vernieuwde winkelcentrum 
Gelderlandplein. lees meer 

Nota van Beantwoording bestemmingsplan Zuidasdok en vervolgproces 

De Nota van Beantwoording is beschikbaar per 1 april; behandeling Bestemmingsplan in de 
raadscommissie  van 13 april en in de gemeenteraad van 20 april. De tervisielegging is van 
12 mei tot 23 juni 2016.

Bijeenkomst over verkeersveiligheid op 11 april

Op maandag 11 april organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met de gemeente 
Amsterdam een avond over veilig verkeersgedrag en het verkeersveiligheidsplan. Bekijk de 
plannen van Zuid en zie de documenten bij agendapunt 8.

WERK 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.

Werk aan het spoor       Zaterdag 16 en zondag 17 april treinvrijeperiode Zuidtak spoor 
Schiphol - Duivendrecht, Check vóór vertrek de reisplanner.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m maart kap 
bomen T/m juni 2016 onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van 
de De Boelelaan Oost naar het zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m 27 mei werkzaamheden bij de kindercampus

Tot eind maart bouw NoMaHouse     Aanleg fundering en ontgraven bouwput voor de 
parkeergarage. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. 

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium - parkeergarage en fietspad afgesloten     
Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan 
de overzijde blijft nog wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de 
werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor 
het Atrium opgeheven. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de 
Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10. 

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei 
werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de 
A10 mogelijk te maken: lees meer. 

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de 
werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC 
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Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere 
werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige 
fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw 
The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren 
op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot eind 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-
Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder 
van de werkzaamheden. lees meer

T/m mei 2016 bouw Square( 111 middensegment huurwoningen) in Kop Zuidas Amsterdam.  

T/m juni 2016 bouwactiviteiten voor The Pavilion aan de Fred. Roeskestraat.

T/m augustus 2016 werkzaamheden voor het multifunctioneel parkeergebouw van de RAI.

T/m augustus 2016 bouwrijp maken grond hotel Nhow Amsterdam RAI. De bouw duurt t/m 
2018.

T/m september 2016 Bouw kantoorpaviljoen Telesto in de red. Roeskestraat.

T/m september 2016 bouw woongebouw Amstelwijck aan de Zuidelijke Wandelweg direct 
naast project Rivers in Kop Zuidas. lees meer 

T/m medio 2017 werkzaamheden 150 KV station (ontwerp Krijn de Koning) naast station 
RAI.

Tot eind 2017 Bouw ‘Gershwin Brothers’ (159 huurwoningen) hoek de De Boelelaan/
Buitenveldertselaan. 

T/m januari 2019 bouw Imaging Center, Vumc aan de Van der Boehorststraat.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Besluit van de gemeenteraad van 6 maart 2016 over parkeernormen

* 3f. Stadsdeel Zuid: Binnen de Ring A10 - Minimaal 1 parkeerplaats per vrije sector woning - 
Minimaal 0,7 parkeerplaats per sociale huurwoning - Minimaal 0,1 parkeerplaats per 
studentenwoning - Maatwerk voor andere woonvormen. Buiten de Ring A10 - Maatwerk voor 
alle woningtypes en woonvormen.

* Kennisnemen van het besluit om “Ruimte voor de Stad-Koers 2025” vrij te geven voor 
advies (2016, nr. 73/179)

Aanvraag evenementenvergunning

* Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Voorjaarsmarkt" op 22 mei 
2016 van 11.00 uur tot 20.00 uur. Dossiernummer 2016-16534.

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 
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richten aan: Het AB van de bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.  

* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Foodtruck Festival Trek" op 
14 juli 2016 tot en met 17 juli 2016 dag 1 van 16.00 uur tot 23.00 uur dag 2 van 16.00 uur tot 
00.00 uur dag 3 van 12.00 uur tot 00.00 uur en dag 4 van 12.00 uur tot 22.00 uur. 
Dossiernummer 2016-16854. 

De aanvraag ligt twee weken 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.

Waterschap: Aanvraag Watervergunning

* voor het onttrekken van grondwater tijdens het realiseren van een parkeergarage ter 
hoogte van Prinses Irenestraat 31, 1077 WVAmsterdam - AGV - W-16.00732

* voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van 3 duikers, een riolering en een 
voormetseling voor een kademuur ter hoogte van de De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam - 
AGV - W-16.00742 

ONDZKG

Aanvraag WABO

* Tussen de sporen nabij RH130 t.h.v. Parnassusweg betreft het plaatsen van een tijdelijke 
container t.b.v. het aansturen en detecteren van de metro op het spoor voor een periode van 
5 jaar en 6 maanden. Ontvangstdatum aanvraag: 29 maart 2016. Aanvrager: Alstom 
Transport B.V.. Zaaknummer: 771206.

* betreft het oprichten van een tijdelijk paviljoen op het Zuidplein voor een periode van 2 
maanden. Ontvangstdatum aanvraag: 24 maart 2016. Zaaknummer: 768984. 

* betreft het bouwen (Rietveld) in afwijking. Ontvangstdatum aanvraag: 25-03-2016. 
Aanvrager: ABT bv. Zaaknummer: 767925

5 april 12.40-13.00 Meesterpreek in de lunchbreak met Marieke Bax, de Nieuwe Poort, 
Claude Debussylaan 2 en op 7 april 17.00 tot 20.00 Jazz at the Southazz.

10 april, Pure Markt, 11.00-18.00 uur in het Amstelpark

12 april, lunchconcert met Betuel Ramirez harp, 12:30-13:00 uur in de Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36

15 april 11-13 uur ZZP-meeting in het Huis van de wijk A.J. Ernststraat 112      Bent u 
(beginnend) ZZP-er? Wilt u (meer) contact met andere ZZP-ers in uw wijk? Kom dan naar de 
ZZP-meeting! 

17 april in het Glazen Huis Amstelpark. presentatie van de Park Sporen-kaart, het resultaat 
van een jaar onderzoek naar de bodem van het park. Voor het kunstproject Park Sporen ging 
Marjolijn Boterenbrood een jaar lang ‘ondergronds’ in het Amstelpark en het Gijsbrecht van 
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Aemstelpark.. …lees meer. Verder in het Glazen Huis The Garden. een reisverslag van Sara 
van der Heide van 3 april – 15 mei 2016

21 april 2016 - 19.30 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert: BOMEN OVER BOMEN  
georganiseerd door Vrienden van het GvAemstelpark. Van 20.45-21.05u: Toekomstig 
bomen- en parkenbeleid door Gerard de Ruijter. Info, aanmelden, vriend worden: 
vriendengvapark@live.nl.

===================
week 14

Geluidmetingen in Irenebuurt ivm bouw P-garage Atrium

De Irenebuurt meldde op haar website: “Op 15 maart 2016 zijn op drie adressen en bij de 
AICS geluidsmeters geplaatst om het geluid van de bouwwerkzaamheden bij het Atrium te 
monitoren. De apparaten sturen een e-mail naar alle partijen als vooraf ingestelde waarden 
worden overschreden, zodat de aannemer kan sturen op zijn werkzaamheden. 

Op 11 april wordt langs het viaduct Parnassusweg een damwand ingezet. Bij het inzetten van 
de damwanden voor het eerste deel van de parkeergarage is het drukken van de wanden 
niet gelukt en zijn de wanden getrild met grote geluidsoverlast tot gevolg. Zie het item 
hierover op hun website. Nu is men van plan de wanden met een hoogfrequent blok in een 
keer naar beneden te trillen, zodat er minder weerstand is en minder geluid. Dit zal niet op 
zaterdagen gebeuren. Ook zal er nu tot na 9 uur 's ochtends kunnen worden doorgewerkt. 
Het Atrium heeft gezegd dat dit geen probleem is voor haar huurders.” lees meer

Beatrixpark filmlocatie van Oase Herdacht ?

Ruth Meyer, kunstenares, heeft een plan om een dansfilm te maken met als locatie het 
Beatrixpark. Voor de film Oase Herdacht/Oasis Remembered wordt begin april een 
crowdfunding campagne gestart via WWW.CINECROWD.COM. Verschillende fondsen 
hebben subsidie verleend. Wilt u doneren bekijk op de website cinecrowd de filmimpressie 
en lees haar verhaal en motivatie over het belang van een plek om eenvoudig gewoon kind 
te kunnen zijn. Met name voor vluchtkinderen is dat belang. Ruth vergelijkt het Beatrixpark 
met Huis ter Heide uit de oorlog.

6 april 20.00, vergadering bestuurscommissie AZ, RO en Samenleving, locatie: Pr. 
Kennedylaan 923

Op de agenda bij 12 bestuurlijk advies bij nieuwe visie Zuidas. http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/
showdoc.cgi/action=view/id=289493/type=pdf/002_visie_za.docx.pdf

6 april 9.00-12.30, Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, de Rooszaal stadhuis

Agendapunt 17 Vaststellen reglement Groengelden 2016-2018 en bij de Tknlijst 1 
Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2-16-2021 vrijgave voor advies en consultatie.

8 april opening vernieuwd Gelderlanplein

Om 16.00 uur opent burgemeester Van der Laan het vernieuwde winkelcentrum 
Gelderlandplein. lees meer 

Nota van Beantwoording bestemmingsplan Zuidasdok en vervolgproces 
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De Nota van Beantwoording is beschikbaar per 1 april; behandeling Bestemmingsplan in de 
raadscommissie  van 13 april en in de gemeenteraad van 20 april. De tervisielegging is van 
12 mei tot 23 juni 2016.

Bijeenkomst over verkeersveiligheid op 11 april

Op maandag 11 april organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met de gemeente 
Amsterdam een avond over veilig verkeersgedrag en het verkeersveiligheidsplan. Bekijk de 
plannen van Zuid en zie de documenten bij agendapunt 8.

WERK 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.

Werk aan het spoor       Zaterdag 16 en zondag 17 april treinvrijeperiode Zuidtak spoor 
Schiphol - Duivendrecht, Check vóór vertrek de reisplanner.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m maart kap 
bomen T/m juni 2016 onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van 
de De Boelelaan Oost naar het zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m 27 mei werkzaamheden bij de kindercampus

Tot eind maart bouw NoMaHouse     Aanleg fundering en ontgraven bouwput voor de 
parkeergarage. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. 

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium - parkeergarage en fietspad afgesloten     
Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan 
de overzijde blijft nog wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de 
werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor 
het Atrium opgeheven. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de 
Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10. 

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei 
werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de 
A10 mogelijk te maken: lees meer. 

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de 
werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC 
Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere 
werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige 
fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw 
The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren 
op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot eind 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-
Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder 
van de werkzaamheden. lees meer
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T/m mei 2016 bouw Square( 111 middensegment huurwoningen) in Kop Zuidas Amsterdam.  

T/m juni 2016 bouwactiviteiten voor The Pavilion aan de Fred. Roeskestraat.

T/m augustus 2016 werkzaamheden voor het multifunctioneel parkeergebouw van de RAI.

T/m augustus 2016 bouwrijp maken grond hotel Nhow Amsterdam RAI. De bouw duurt t/m 
2018.

T/m september 2016 Bouw kantoorpaviljoen Telesto in de red. Roeskestraat.

T/m september 2016 bouw woongebouw Amstelwijck aan de Zuidelijke Wandelweg direct 
naast project Rivers in Kop Zuidas. lees meer 

T/m medio 2017 werkzaamheden 150 KV station (ontwerp Krijn de Koning) naast station 
RAI.

Tot eind 2017 Bouw ‘Gershwin Brothers’ (159 huurwoningen) hoek de De Boelelaan/
Buitenveldertselaan. 

T/m januari 2019 bouw Imaging Center, Vumc aan de Van der Boehorststraat.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Besluit van de gemeenteraad van 6 maart 2016 over parkeernormen

* 3f. Stadsdeel Zuid: Binnen de Ring A10 - Minimaal 1 parkeerplaats per vrije sector woning - 
Minimaal 0,7 parkeerplaats per sociale huurwoning - Minimaal 0,1 parkeerplaats per 
studentenwoning - Maatwerk voor andere woonvormen. Buiten de Ring A10 - Maatwerk voor 
alle woningtypes en woonvormen.

* Kennisnemen van het besluit om “Ruimte voor de Stad-Koers 2025” vrij te geven voor 
advies (2016, nr. 73/179)

Aanvraag evenementenvergunning

* Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Voorjaarsmarkt" op 22 mei 
2016 van 11.00 uur tot 20.00 uur. Dossiernummer 2016-16534.

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: Het AB van de bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.  

* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Foodtruck Festival Trek" op 
14 juli 2016 tot en met 17 juli 2016 dag 1 van 16.00 uur tot 23.00 uur dag 2 van 16.00 uur tot 
00.00 uur dag 3 van 12.00 uur tot 00.00 uur en dag 4 van 12.00 uur tot 22.00 uur. 
Dossiernummer 2016-16854. 

De aanvraag ligt twee weken 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.
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Waterschap: Aanvraag Watervergunning

* voor het onttrekken van grondwater tijdens het realiseren van een parkeergarage ter 
hoogte van Prinses Irenestraat 31, 1077 WVAmsterdam - AGV - W-16.00732

* voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van 3 duikers, een riolering en een 
voormetseling voor een kademuur ter hoogte van de De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam - 
AGV - W-16.00742 

ONDZKG

Aanvraag WABO

* Tussen de sporen nabij RH130 t.h.v. Parnassusweg betreft het plaatsen van een tijdelijke 
container t.b.v. het aansturen en detecteren van de metro op het spoor voor een periode van 
5 jaar en 6 maanden. Ontvangstdatum aanvraag: 29 maart 2016. Aanvrager: Alstom 
Transport B.V.. Zaaknummer: 771206.

* betreft het oprichten van een tijdelijk paviljoen op het Zuidplein voor een periode van 2 
maanden. Ontvangstdatum aanvraag: 24 maart 2016. Zaaknummer: 768984. 

* betreft het bouwen (Rietveld) in afwijking. Ontvangstdatum aanvraag: 25-03-2016. 
Aanvrager: ABT bv. Zaaknummer: 767925

5 april 12.40-13.00 Meesterpreek in de lunchbreak met Marieke Bax, de Nieuwe Poort, 
Claude Debussylaan 2 en op 7 april 17.00 tot 20.00 Jazz at the Southazz.

10 april, Pure Markt, 11.00-18.00 uur in het Amstelpark

12 april, lunchconcert met Betuel Ramirez harp, 12:30-13:00 uur in de Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36

15 april 11-13 uur ZZP-meeting in het Huis van de wijk A.J. Ernststraat 112      Bent u 
(beginnend) ZZP-er? Wilt u (meer) contact met andere ZZP-ers in uw wijk? Kom dan naar de 
ZZP-meeting! 

17 april in het Glazen Huis Amstelpark. presentatie van de Park Sporen-kaart, het resultaat 
van een jaar onderzoek naar de bodem van het park. Voor het kunstproject Park Sporen ging 
Marjolijn Boterenbrood een jaar lang ‘ondergronds’ in het Amstelpark en het Gijsbrecht van 
Aemstelpark.. …lees meer. Verder in het Glazen Huis The Garden. een reisverslag van Sara 
van der Heide van 3 april – 15 mei 2016

21 april 2016 - 19.30 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert: BOMEN OVER BOMEN  
georganiseerd door Vrienden van het GvAemstelpark. Van 20.45-21.05u: Toekomstig 
bomen- en parkenbeleid door Gerard de Ruijter. Info, aanmelden, vriend worden: 
vriendengvapark@live.nl.

=================

weekb 15
Welkom in Zuid
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Op 24 maart vond de bijeenkomst "Welkom in Zuid" plaats. Nieuwe bewoners, waaronder 
veel Engelstalige maakten kennis met het bestuur, actieve bewoners, voorzieningen en 
activiteiten in de wijk. Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel opende de bijeenkomst met een 
welkom. Op de kleinschalige informatiemarkt waren een aantal organisaties uit de wijk 
waaronder BPZ, present en vertelden over de activiteiten in de buurt. Bekijk de interviews

Boekenpaal in Amstelpark 

Een openbare boekenkast waar iedereen gratis boeken kan lenen, ruilen of schenken. 
Sebastiaan Capel was enthousiast over het bewonersinitiatief: ‘De Boekenpaal is een 
prachtige toevoeging aan het Amstelpark; het is een bibliotheek, kunstwerk, ontmoetingsplek 
en herdenkingsplek in één. Ik hoop dat veel bewoners van Zuid en bezoekers van het park 
er gebruik van gaan maken’. lees meer

Lente op het Mahlerplein

Bericht van dienst Zuidas van eind maart: “Afgelopen week werd het Gustav Mahlerplein 
weer opengesteld voor publiek. Ondergronds bouwen we verder aan de 
nieuwe fietsparkeergarage die in juli 2016 klaar is.... en op donderdag 14 juli om 9.30 uur 
komt er een - nog veel feestelijkere - officiële opening van de fietsparkeergarage door 
wethouder Litjens.” bekijk de afbeeldingen

Wethouder Litjens bij ontbijt Green Business Club

De GBC berichtte: “Afgelopen 5 april organiseerde Green Business Club Zuidas het jaarlijkse 
CEO-ontbijt. CEO’s van zo’n 25 Zuidasbedrijven schoven aan om de laatste stand van zaken 
op het gebied van duurzaamheid in Zuidas te bespreken en om nieuwe ideeën uit te 
wisselen ter invulling van de door hen ondertekende ambitieverklaring. Wethouder Pieter 
Litjens (Verkeer en Vervoer was aanwezig en ging in gesprek met de CEO’s over smart 
cities, mobiliteitsoplossingen en de rol van bedrijven hierin.” lees verder

13 april presentatie Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015

Op woensdag 13 april presenteren Hello Zuidas, Green Business Club Zuidas en Zuidas, 
gemeente Amsterdam gezamenlijk het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015. Zuidas is de 
enige kantorenlocatie in Nederland die als gebied een jaarlijks duurzaamheidsverslag 
uitgeeft. U bent van harte uitgenodigd bij de presentatie van het Duurzaamheidsverslag 
Zuidas 2015. Van 15.30 tot 17.30 uur bij AkzoNobel, Christian Neefestraat 2, Amsterdam. 
Aanmelden bij Maartje@Greenbusinessclub.nl of bel 06-41459542.

Amsterdam lokt bedrijven naar Zuidas 

Uit de Telegraaf van 6 april over o.a. vragen van gemeenteraadslid Tiers Bakker. lees het 
artikel van Ruben Koops en meer over de connectie met bedrijven op Zuidas leest u hier 

Clubsportive breidt uit

Er komen o.a. een uitbreiding in fitnessfaciliteiten en welnessfaciliteiten met zwembad en 
een cold pressed juicebar worden gerealiseerd. Naar verwachting gaan in september de 
deuren open. lees meer op vastgoedmarkt.nl 

Nieuws uit B&W week 14
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- “Het college van B en W stemt in met een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. 
Het Rijk wil op een groter deel van de A2 een maximum snelheidregime van 130 km/u 
invoeren. De gemeente Amsterdam wil dat niet en maakt via een brief van het college haar 
bezwaren kenbaar aan de Tweede Kamer en de betrokken bewindspersonen. Daarnaast zal 
de gemeente een zienswijze indienen.”

- “Het college van B en W stemt in met de ‘Samenwerkingsovereenkomst Fietsparkeren 
Amsterdamse treinstations’ tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS), gemeente 
Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en ProRail. Zij gaan intensief samenwerken op het 
gebied van de exploitatie, handhaving, het beheer en onderhoud van fietsenstallingen bij de 
tien Amsterdamse treinstations. Daarnaast werken partijen aan een uniform 
fietsparkeerconcept dat toegepast zal worden op alle stationsstallingen van de gemeente en 
NS/ProRail. Een ander onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is dat NS, gemeente 
Amsterdam en Stadsregio Amsterdam voornemens zijn ieder voor een derde bij te dragen 
aan de exploitatiekosten van de fietsenstallingen. Voor de gemeente Amsterdam heeft dat 
positieve gevolgen voor de gemeentebegroting.”

13 april Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30-12.30 uur en zo nodig van 
19.30-22.30 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis

Bij Ruimtelijke Ordening, agendapunt 11- Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidasdok 
Nr. BD2016-002087 en de gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de 
raadsvoordracht (gemeenteraad d.d. 20 april 2016). Met o.a.2. Nota van Beantwoording 
zienswijzen (Bijlage | 3.0Mb) en 3. Nota van Wijzigingen Bestemmingsplan (Bijlage | 
792.5Kb)

Nota van Beantwoording bestemmingsplan Zuidasdok en vervolgproces 

De Nota van Beantwoording is beschikbaar per 1 april (zie boven); behandeling 
Bestemmingsplan in de raadscommissie van 13 april en in de gemeenteraad van 20 april. De 
tervisielegging is van 12 mei tot 23 juni.

WERK 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.

Werk aan het spoor       Zaterdag 16 en zondag 17 april treinvrijeperiode Zuidtak spoor 
Schiphol - Duivendrecht, Check vóór vertrek de reisplanner op www.ns.nl. En mogelijk 
geluidshinder door diverse werkzaamheden. Voor vragen bel Publiekscontacten T 0800 – 
7767245 (gratis).

* tussen station Duivendrecht-Holterbergweg en tussen de stations RAI-Zuid werk aan 
bovenleidingsdraden; * bij de Van der Madeweg en tussen de stations RAI en Zuid plaatsing 
funderingspalen tbv bovenleiding; * oostzijde bij het ‘bestaande’ perron van station RAI 
aanpassing keerwanden en spoor weer op hoogte brengen; * de sporen worden met een 
stopmachine, tussen station Amsterdam Zuid en de brug over de Schinkel en tot aan de fly-
over over de A4 met ballast onderstopt en * opslaglocaties worden klaargemaakt met ballast 
en dwarsliggers ter voorbereiding op de werkzaamheden in augustus.

http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3473
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3473
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=290061/type=pdf/2._Nota_van_Beantwoording_zienswijzen.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=290061/type=pdf/2._Nota_van_Beantwoording_zienswijzen.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=290061/type=pdf/2._Nota_van_Beantwoording_zienswijzen.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=290061/type=pdf/2._Nota_van_Beantwoording_zienswijzen.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=290062/type=pdf/3._Nota_van_Wijzigingen_Bestemmingsplan.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=290062/type=pdf/3._Nota_van_Wijzigingen_Bestemmingsplan.pdf
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.ns.nl/
http://www.ns.nl/


Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 
onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan 
Oost naar het zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m 27 mei werkzaamheden bij de kindercampus.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium - parkeergarage en fietspad afgesloten     
Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan 
de overzijde blijft nog wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de 
werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor 
het Atrium opgeheven. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de 
Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei 
werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de 
A10 mogelijk te maken: lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste stuk Gustav 
Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R 
garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De 
Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De 
Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot eind 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-
Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder 
van de werkzaamheden.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de 
Beethovenstraat 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking: Nota beleidsregels ‘Omgevingsvergunning A2’ stadsdeel Zuid opnieuw 
vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d. 23 maart 2016.  

Aanvraag horecavergunning

* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2016-16935.

* Gustav Mahlerplein 16, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
met terras. Dossiernummer 2016-16930.

Beide aanvragen liggen 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.

ONDZKG

Verleende vergunningen

* betreft een kapvergunning voor 32 bomen aan de zuidzijde van Gebouw Zuid van de VU 
medisch centrum.  Aanvrager: Stichting VU-VUmc. Zaaknummer: 596962.
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* betreft het tijdelijk uitbreiden van de school, met als gebruik aula van de British School of 
Amsterdam, voor een periode van 4 jaar. Aanvrager: The British School of Amsterdam. 
Zaaknummer: 402144.

* betreft het vervangen van 9 stuks puien in de noord- en oostgevel van de P1-garage van 
de RAI. Aanvrager: Amsterdam RAI B.V. Zaaknummer: 165546.

12 april 12.30-13.00 tafelrede met Haye Hazenberg, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 
2      Dit keer is Haye Hazenberg gastspreker. Haye zal gaan spreken over een Kantiaans 
perspectief op het contractrecht. “Waarom hebben private contracten een publieke 
instemming nodig?”.

12 april, lunchconcert met Betuel Ramirez harp, 12:30-13:00 uur in de Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36

15 april 11-13 uur ZZP-meeting in het Huis van de wijk A.J. Ernststraat 112       Bent u 
(beginnend) ZZP-er? Wilt u (meer) contact met andere ZZP-ers in uw wijk? Kom dan naar de 
ZZP-meeting!

15 en 16 april Performance Nights CLOUD @ Kunstkapel: The Generative Cinema, Pr. 
Irenestraat 19     Cloud at Kunstkapel is een onderzoekt audiovisuele performances.

17 april, 13.00 uur, in het Glazen Huis Amstelpark, presentatie van de Park Sporen-kaart     
Resultaat van een jaar onderzoek naar de bodem van het Amstelpark. Voor het 
kunstproject Park Sporen ging Marjolijn Boterenbrood een jaar lang ‘ondergronds’ in het 
Amstelpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark. lees meer   

3 april – 15 mei  in het Glazen Huis The Garden een reisverslag van Sara van der Heide

21 april 2016 - 19.30 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert: BOMEN OVER BOMEN  
georganiseerd door Vrienden van het GvAemstelpark   Aanmelden of vriend 
worden ? vriendengvapark@live.nl. 

==================

weekb 16

Meet & Greet in Zuidas

Op 11 april werden bewoners die nog niet zo lang in Zuidas wonen door Sebastiaan Capel 
welkom geheten in de bovenzaal van de Nieuwe Poort aan de Claude Debussylaan. En 
Eline Hoogendijk van Hello Zuidas vertelde over het programma Leef Zuidas om de wijk 
levendiger te maken met ondermeer een bioscoop en nieuwe winkels zoals BackWerk die 
recent tegenover de Nieuwe Poort is gevestigd. 

De kleinschalige informatiemarkt gaf bewoners de gelegenheid om kennis te maken met een 
aantal ondernemers en organisaties uit Zuidas waaronder BPZ, de Vereniging Vrienden van 
het Beatrixpark en de vrijwilligers van de Bontanische Tuin VU. lees verder in het verslag/
artikel van BPZ voor de wijkkrant en bekijk hier de interviews van het stadsdeel met 
bewoners uit Zuid (Buitenveldert).
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Start crowdfunding voor Oase Herdacht

Eerder maakten we bekend dat Ruth Meyer, documentairemaakster en choreografe het plan 
heeft om de film Oase Herdacht te maken met als opnamelocatie het Beatrixpark. Zij zoekt 
nog medefinanciers. Beluister hier haar plan en bronnen van inspiratie.

Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015

Op 13 april vond de presentatie plaats. In het verslag is o.a. een column opgenomen Als 
woorden daden konden zijn van Jan Jonker hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de 
Radboud universiteit in Nijmegen. Verder natuurlijk de conclusies: Nieuwe fietsfaciliteiten, 
duurzame, nieuw opgeleverde kantoor- en woongebouwen en veelvuldig gebruik van 
Warmte Koude Opslag en zonnepanelen als energiebronnen. Download het 
pdf Duurzaamheidsverslag 2015(PDF, 29 MB)

Vaststelling reglement Groengelden van de gemeente

Voor groen in de buurt wordt een specifieke aanvraagprocedure uitgewerkt voor initiatieven 
van nietoverheidsorganisaties, bedrijven en particulieren. lees de aankondiging

Natuurspeeltuin bij Kindercampus

“Vooruitlopend op de definiteve aanleg van de De Boelegracht in 2017 is al een deel van de 
oever zuidzijde gereed. En eind 2017 zal de herprofilering van de de Boelelaan en de aanleg 
van de De Boelegracht gereed zijn, waarna de huidige parkeerplaats van AFC en het fiets/
voetpad zullen worden gesloopt zodat de natuurspeeltuin aan de west- en noordzijde kan 
worden uitgebreid.” lees meer in de brochure 128-151111 Natuurspeeltuin Kindercampus 
Zuidas-2 (PDF, 6.4 MB).

Stichting ARTZUID vanaf 1 mei in St Nicolaasklooster, Pr. Irenestraat 19

“Per 1 mei 2016 verhuist Stichting ArtZuid naar een fraaie kantoor- en atelierruimte in het 
voormalige St. Nicolaasklooster. ARTZUID ART CAMP is de eerste activiteit die vanuit deze 
nieuwe locatie wordt georganiseerd.” Dit jaar geen ARTZUID route maar wel de 2e editiie 
van het ARTZUID ART CAMP, het kunstkamp voor kinderen 6-18 jaar. Gedurende zes weken 
tussen 18 juli en 26 augustus 2016 wordt wekelijks een ART CAMP georganiseerd, vanuit de 
nieuwe locatie. Inschrijven voor deelname kan op www.artzuid.nl/artcamp. 

Amsterdam werkt aan slimmer verkeersmanagement“In het programma “Better Cities” kijken 
Google, TNO en de gemeente Amsterdam naar toepassingen van verkeersstatistieken. De 
gemeente gaat met Google en TNO samenwerken om de gegevens in de praktijk toe te 
passen. lees meer in de nieuwsbrief van de gemeente A’dam meer over dit onderwerp en 
o.a. Amsterdam uitgeroepen tot innovatiehoofdstad van Europa. 

Culinaire hotspots in Zuidas?      Door Stanley Steenken op AmsterdamFM 

20 april vergadering gemeenteraad om 13:00 en 19.30 uur en donderdag 21 april 2016 om 
13.00 uur en zo nodig om 09.30, Raadzaal

Bij agendapunt 25. Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidasdok met o.a. 332B.16.Bijlage 
2. Nota van Wijzigingen Bestemmingsplan (792.5Kb) en de stukken over het Tracebesluit.

Nota van Beantwoording bestemmingsplan Zuidasdok en vervolgproces 
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De Nota van Beantwoording 332A.16.Bijlage 1. Nota van Beantwoording zienswijzen 
(3.0Mb); behandeling Bestemmingsplan was in de raadscommissie van 13 april en komt in 
de vergadering van de gemeenteraad op 20 april. De tervisielegging is van 12 mei tot 23 juni.

WERK 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.

Werkzaamheden van 18 t/m 22 april voor de bouw van kantoorpaviljoens Telesto in de Fred 
Roeskestraat 107     Mogelijk geluidshinder tijdens het verwijderen van de damwanden. De 
werkzaamheden worden tussen 07:00 uur ’s ochtends tot uiterlijk 19:00 uur ’s avonds 
uitgevoerd. Bron: Bewonersbrief
Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 
onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan 
Oost. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m eind 2016 Werkzaamheden Atrium - parkeergarage en fietspad afgesloten     
Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016.  Het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan 
de overzijde blijft nog wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de 
werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor 
het Atrium opgeheven. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de 
Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei 
werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de 
A10 mogelijk te maken: lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav 
Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R 
garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De 
Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De 
Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

In april 2016 zouden de werkzaamheden gereed zijn tbv het gasreduceerstation, hoek A.J. 
Ernststraat-Buitenveldertselaan

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmakingen

- Vaststelling (ongewijzigd) bestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 
31-33 en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen.

-Vaststelling bestemmingsplan Kenniskwartier Noord, eerste partiële herzieningen en besluit 
om geen exploitatieplan vast te stellen. In het gebied zijn grotere bouwhoogtes mogelijk 
geworden. 

Aanvraag evenementenvergunning
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* IJsbaanpad 1, 1076 CV: voor het houden van het evenement "Graduation Show Sandberg 
Instituut" op 16 juni 2016 tot en met 19 juni 2016 dag 1 van 13.00 uur tot 22.00 uur dag 2 van 
11.00 uur tot 22.00 uur dag 3 van 11.00 uur tot 22.00 uur en dag 4 van 11.00 uur tot 18.00 
uur. Dossiernummer 2016-17078.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien 
van de stukken bel 14020. Uw zienswijze richt u aan: Het AB van de bestuurscommissie van 
stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning

* Gustav Mahlerlaan 2009, 1081 LB: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
met terras, verzonden d.d. 13 april 2016. Dossiernummer 2016-16251.

Voor het inzien van de stukken bel 14020. Niet mee eens? Meer informatie over 
bezwaarschrift.

ONDZKG

Aanvragen omgevingsvergunning

- Antonio Vivaldistraat - betreft het plaatsen van een kunstwerk "De Wachter". 
Ontvangstdatum aanvraag: 8 april 2016, Aanvrager: Stadsdeel Zuid, Zaaknummer: 791042.

- betreft het realiseren van een grondwaterbron met putbehuizing op gemeentegrond. 
Ontvangstdatum aanvraag: 7 april 2016. Aanvrager: Nationale Postcode Loterij NV. 
Zaaknummer: 791522.

- Europaplein 22: betreft het realiseren van ligplaatsen t.b.v. eclectrische 
passagiersvaartuigen. Ontvangstdatum aanvraag: 13 april 2016. Zaaknummer: 819527.

Verleende vergunningen

- Vijfhoek tussen Strawinskylaan en Prinses Irenestraat: betreft een vergunning voor het 
kappen van 29 bomen en het verplanten van 6 bomen.  Aanvrager: Projectbureau Zuidas. 
Zaaknummer: 654501.

- Europaplein 18: betreft het wijzigen van de eerste verdieping naar een bijeenkomstfunctie. 
Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.. Zaaknummer: 170076.

Prunusbomen bloeien nu in de Botanische Tuin VU, Van der Boechorststraat 8      De Tuin is 
het hele jaar gratis toegankelijk van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Parkeren in 
de buurt is niet gratis.

21 april 2016 - 19.30 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert: BOMEN OVER BOMEN  
georganiseerd door Vrienden van het GvAemstelpark        Aanmelden of vriend worden: 
vriendengvapark@live.nl. 

21 april 18.30 tot 21.00 Grote Mensen Ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2 
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25 april 19.30- 21.30 Filosofietafel met EGO & de ander, in de Nieuwe Poort     Er wordt een 
tekst van de filosoof Emmanuel Levinas gelezen. De Frans-joodse Levinas (1906 - 1995) 
wordt beschouwd als één van de grootste denkers in de naoorlogse periode van de 
twintigste eeuw.

26 april lunchconcert 12:30-13:00 uur met Trio Cortado in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     
Arthur Klaassens, althobo, Hannah de Witte, fluit en Jasper Grijpink, basklarinet.

8 mei 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Amstelpark 

t/m 15 mei The Garden in het Glazen Huis, Amstelpark     Een reisverslag van Sara van der 
Heide. 

===========
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Duurzaamheid Zuidas in de media

Op 13 april vond de presentatie plaats van het Duurzaamheidsjaarverslag Zuidas 2015. Lees 
het pdf Duurzaamheidsverslag 2015 (PDF, 29 MB) Lees over - Lat steeds hoger in het artikel 
op duurzaamgebouwd.nl, En hier meer over 5 gebouwen die Zuidas duurzaam maken zoals 
ABN-Amro, MotelOne, Kavel P15 Ravel en NoMahouse en The Edge.

Bloembakken voor bouwhek bij VU

Kinderen van de Sint Jozefschool vullen de plantenbakken die het bouwhek naast de Hortus 
gaan opfleuren. De scholieren kregen ook een rondleiding door de Botanische Tuin van de 
VU. Ze vonden het fantastisch zoals uit de foto’s blijkt.

Amsterdam Symphony 

Bericht van Dichtbij.nl: Het is één van de meest markante kantoor- en wooncomplexen aan 
de Amsterdamse Zuidas. Vanuit de noordzijde van Financial Offices hebben de gebruikers 
een prachtig uitzicht op het hoofdkantoor van ABN AMRO, de achterliggende ringweg en de 
stad. lees meer 

Zuidasdok en gevolgen voor de omgeving

Bericht van dienst Zuidas: “Wat doen we precies aan het beperken van overlast bij de bouw 
van project Zuidasdok? Martijn Overmulder, verantwoordelijk voor de 
omgevingscommunicatie, legt uit hoe we de hinder zo veel mogelijk beperken in 
samenspraak met de aannemer.” lees verder

Nieuwsbrief Amstelveenlijn

In het aprilnmmer aandacht voor bestemmingsplannen en het openbaar vervoer tijdens de 
bouwwerkzaamheden in 2018 – 2020. In mei organiseert het projectteam Amstelveenlijn 
drie informatieavonden. Data zijn nog niet bekend. Lees meer

Nieuwsbrief stadsdeel Zuid 

27 april Kingsland bij de RAI     Uit de bewonersbrtief: “..over de soundcheck die vanaf 12.00 
uur ’s middags tot 20.00 uur’s avonds op het dance-event ‘Kingsland Festival’ en op het 
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voorplein van RAI Amsterdam gehouden wordt. De organisatie is in handen van 4PM en EA 
Events. En op last van de gemeente moeten de soundchecks plaatsvinden op 26 april na 
20.00 uur. Deze soundchecks zullen maximaal twee uur in beslag nemen tot uiterlijk 22.00 
uur ‘s avonds.” Bij overlast tijdens dit evenement, meld dit via telefoonnummer 020-5493404 
tussen 11.00 - 21.00 uur. Bij de vermelding kan er gevraagd worden naar uw naam, postcode 
en huisnummer om enerzijds gedurende het evenement metingen in de buurt te kunnen 
verrichten en anderzijds de klachten op te nemen in het evaluatierapport.

Station RAI woensdag 27 april gesloten voor trein en metro

U reist via station Amsterdam Zuid. Reizen van en naar Schiphol? Plan dan tenminste een 
half uur extra reistijd in. Reizigers die een vlucht moeten halen neem een van de andere 
stations. Plan vooraf uw reis via de NS Reisplanner of de Reisplanner Xtra app. 

RAI persbericht: Meer omzet en meer bezoekers bij RAI Amsterdam

Lees meer over de cijfers, activiteiten, bouw P-gebouw en nhow Amsterdam RAI Hotel. En 
“NH Hotel Group en RAI Amsterdam hebben tijdens IMEX Frankfurt een 3D LEGO® model 
van het nhow Amsterdam RAI hotel gepresenteerd. Daarnaast is er voor iedereen die op de 
hoogte wil blijven van dit project een speciale webportal opgericht: 
buildingnhow.amsterdam.”

Enquête bestuurlijkstelsel

Het College van B&W heeft aan de Commissie Evaluatie en Advies Bestuurlijk stelsel, 
gevraagd om 'bouwstenen voor de doorontwikkeling van het bestuurlijk stelsel van 
Amsterdam´ aan te leveren. Daarbij hebben zij uw hulp nodig. U bent als Amsterdammer een 
onmisbare speler want u en alle Amsterdammers samen brengen dat stelsel tot leven. Vul de 
enquête in of lees hier meer.

WERK 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.

Het infocentrum dienst Zuidas is van 28 april t/m 6 mei gesloten i.v.m. werkzaamheden.

In het Amstelpark     Verleggen kabels en leidingen tot eind juni 2016. Het Amstelpark blijft 
gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Voetgangers en fietsers kunnen langs de 
werkzaamheden. Daarnaast is er een aparte bouwweg aangelegd om bezoekers van het 
park te en het bouwverkeer te scheiden.

Aan de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer 
verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het 
zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium - parkeergarage en fietspad afgesloten     
Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan 
de overzijde blijft wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. 
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Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Werkzaamheden op 
twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: lees 
meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav 
Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R 
garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De 
Boelelaan. Download de bewonersbrief (PDF, 107 kB) voor meer informatie.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Verleende exploitatievergunning* Gustav Mahlerlaan 2009, 1081 LB: voor het exploiteren 
van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 13 april 2016. 
Dossiernummer 2016-16251. Voor het inzien van de stukken bel 14020. Niet mee eens? 
Meer informatie over bezwaarschrift.

Waterschap

Verleende Watervergunning

* voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het realiseren van een parkeergarage 
ter hoogte van Prinses Irenestraat 31, 1077 WV Amsterdam - AGV - W-16.00732. 

* voor het aanleggen van een vlonder in het kader van de herontwikkeling van de VU Hortus 
ter hoogte van Van der Boechorststraat 8, 1081 BT Amsterdam - AGV - W-16.00406,

ONDZKG

Aanvragen omgevingsvergunning

* Europaplein 22- betreft het kappen van 8 bomen t.b.v. Strandzuid. Ontvangstdatum 
aanvraag: 18 april 2016. Aanvrager: Amsterdam RAI B.V.. Zaaknummer: 836963.

* Pr. Irenestraat 31 - 33- betreft het renoveren en vergroten van het gebouw en het 
verplaatsen van de uitrit. Ontvangstdatum aanvraag: 15 april 2016.  Aanvrager: Nationale 
Postcode Loterij N.V. Zaaknummer: 827776.

Verleende vergunning

- Fred. Roeskestraat 115- betreft een vergunning voor het uitbreiden van het gebouw, 
vernieuwen van de gevels en de dakopbouw, Aanvrager: Redevelopment Property II B.V.. 
Zaaknummer: 518401.

26 april lunchconcert 12:30-13:00 uur Trio Cortado in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     
Arthur Klaassens, althobo, Hannah de Witte, fluit en Jasper Grijpink, basklarinet.

28 april 201612.30 tot 13.00 uur Lunchconcert met Maija Anttila, in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2 

4 mei vanaf 10.00 uur: Pop-up monument op het Gustav Mahlerplein. Dit pop-up monument 
wordt vormgegeven door studenten van De Bildung Academie in samenwerking met VMBO-
scholieren. Zij gaan op de dag zelf in gesprek met passanten over de betekenis van 
herdenken. Van 19.50 - 20.05 uur: Officieel gedenkmoment bij het pop-up monument op het 
Gustav Mahlerplein. Twee minuten stilte met een herdenkingsrede. Na 20.05 uur: 
Herdenkingsdiner in De Nieuwe Poort.

http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/12-december/werkzaamheden/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/12-december/werkzaamheden/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/12-december/werkzaamheden/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/12-december/werkzaamheden/
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/753423/werkzaamheden_gustav_mahlerlaan_januari_2016.pdf
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/753423/werkzaamheden_gustav_mahlerlaan_januari_2016.pdf
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@968608/besluit-0/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@968608/besluit-0/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@860540/bezwaar-burgemeester/
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@860540/bezwaar-burgemeester/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-3076.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-3076.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-2940.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-2940.html
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=105176
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=105176
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=103902
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=103902
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=106056
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=106056
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/lunchconcert-28-apr-met-maija-anttila
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/lunchconcert-28-apr-met-maija-anttila
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/herdenkingsmonument-4-mei
http://www.denieuwepoort.org/nl/agenda/herdenkingsmonument-4-mei


4 mei herdenking in het Gijsbrecht van Aemstelpark bij het Ontmoetingseiland. En in het 
Amstelpark bij de nieuwe herdenkingsplek.

8 mei 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Amstelpark 

t/m 15 mei The Garden in het Glazen Huis, Amstelpark     Een reisverslag van Sara van der 
Heide. 

=================

weekb 18

19 mei Thema-avond nr 2 uit de serie 1, 2, 3 op het Dok- 19.30-21.30 uur in het Huis van 
de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112      Bewoners uit Zuidas en Buitenveldert zijn 
van harte welkom op deze avond waarop Justus Uitermark en Stan Majoor onze gastsprekers 
zijn. Zij gaan ondermeer in op de vraag hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen op de 
inrichting van de openbare ruimte in de buurt en wijk. Justus is bekend van sociale 
vraagstukken en hij noemt Wikitopia -het voorbeeld van zelforganisatie-. Stan Majoor is -de 
kenner- van Zuidas en stedelijke vraagstukken. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. 
Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

Laatste betonstort Mahlerplein was eind april

Dienst Zuidas berichtte: “500.000 liter mortel, dat was nog nodig voor het voltooien van de 
wanden van de nieuwe fietsparkeergarage op het Gustav Mahlerplein. Gisteren heeft hier de 
allerlaatste betonstort plaatsgevonden. Voor de bouw van de garage was in totaal 4.200.000 
liter mortel nodig, dat door circa 350 betonmixers is aangevoerd.” lees meer

Mos op de muur

“... , elektrische auto's, zonnepanelen aan de gevel en een daktuin met vlinders: zo wordt het 
hoofdkantoor van ABN Amro aan de Zuidas steeds duurzamer” dat schreef Bart van Zoelen” 
op de ondernemer.nl. lees meer

Het Gijsbrecht van Aemstelpark is op 5 mei Rijksmonument geworden

Het park in Buitenveldert is in 1962 opgeleverd naar een ontwerp van tuinarchitect Wim Boer. 
Het park stond al langer in de top 100 van Wederopbouwarchitectuur. Dit heeft meegewogen 
in de beslissing van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om de monumentenstatus toe te 
wijzen. lees meer 

Foto-expositie en Oproep voor beginnende fotografen

Uit het FD: “Rondom de opening van de expositie ‘Zo Zuidas’ van Peter Boer in restaurant 
BAUT Zuidas, wordt een evenement georganiseerd voor beginnende en / of net afgestudeerde 
fotografen. Het is mogelijk om zes ‘Masters’ te kiezen door wie jij je portfolio wilt laten 
beoordelen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 mei a.s. van 14:00 - 16:00 uur in 
BAUT ZUIDAS Pr. Irenestraat 31-33, 1077 WV Amsterdam. Sluiting inschrijving 10 
mei.” “Van 15 mei tot en met eind juni zijn bij BAUT Zuidas foto's te zien van Peter Boer. 
Peter Boer is fotograaf van Het Financieele Dagblad. Hij werkte de laatste maanden aan een 
serie: 'Zo Zuidas', waarbij hij de Zuidas en zijn ‘bevolking’ vastlegde. De mooiste beelden uit 
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deze serie zijn te zien op grote doeken in BAUT Zuidas. Eén van de foto’s is bovendien te 
koop.” bron: facebook

Milieudefensie biedt wethouder Choho rapport luchtkwaliteit aan

11 mei wordt het meetrapport aangeboden aan wethouder Choho. Na een jaar lang meten is er 
een rapport waar niemand om heen kan: “Er moet snel gezonde lucht komen in 
Amsterdam. Aangezien de wettelijke normen nog steeds niet gehaald worden gaan enkelen 
symbolisch een dagvaarding aanbieden in het stadhuis bij trap naar de raadzaal; woensdag 11 
mei, 8.15u.” lees meer over de actie

Info-avond over de Amstelveenlijn 19 mei 19.00 – 21.00 uur, Wijkontmoetingscentrum 
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam. Aanmelden niet nodig. lees meer

19 mei, 18.00-19.00 Inloopbijeenkomst Zuidas bouwt (in de Noordzone) locatie 
Amsterdam International Community School (AICS),aan de Prinses Irenestraat 59. Het 
gaat dan om de gebieden Fred. Roeskestraat, Parnas, Strawinsky en het Beatrixpark. 
Aanmelden is niet nodig.

10 mei vergadering Commissie Leefomgeving en Economie, 20:00 uur, President 
Kennedylaan 923

Op de agenda o.a. Pilot Leefstraten (door bewoners georganiseerd) en het Advies AB aan het 
college over aanpassing experiment parkeerduurbeperking Buitenveldert. In de brief van het 
DB wordt allereerst aan het College geadviseerd om de Europaboulevard van de 
parkeerduurbeperking uit te sluiten. Voorts wordt geadviseerd: - het aantal bezoekersuren te 
verhogen naar 60 uur per maand; - om een bezoekersdagvergunning mogelijk te maken 
teneinde de mogelijkheden te verruimen voor buurtgebonden parkeerders. lees meer in het 
advies

11 mei vergadering commissie AZ, Ruimtelijke Ordening en Samenleving, 20:00, Pr. 
Kennedylaan 923

Op de agenda o.a. punt 7. Advies Betuurscommissie over Samenwerkingsafspraken:,,, “dat in 
die gebieden waar het percentage sociale huurwoningen 35% of minder is, nadere afspraken 
zullen worden gemaakt over de waarborging van het gemengde woningaanbod.” lees verder 
Algemeen Bestuur Flap 35% (Brief | 62.2Kb) En bij  Tkn -wat doet Zuid voor expats. Brief 
overzicht mogelijkheden participatie expats (725.5Kb)

Zuidas Run start 12 juni op Gershwinplein

“Zuidas Run vindt plaats op zondag 12 juni. De afgelopen jaren startte en finishte dit 
evenement vanaf het Gustav Mahlerplein. Na de herinrichting is dit plein niet langer geschikt 
voor een dergelijk evenement. Op advies van Gemeente Amsterdam en Hello Zuidas is 
gekozen voor het Gershwinplein. Op de Gustav Mahlerlaan zal verkeer de gehele dag 
gestremd zijn. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

WERK 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 
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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.

In het weekend van 16 april waren er werkzaamheden aan het spoor (Schiphol). Bekijk 
hier wat er gebeurde.

Aan de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer 
verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het 
zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium - parkeergarage en fietspad afgesloten     
Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de 
overzijde blijft wel open.

In mei werkzaamheden A10-Vivaldistraat gereed     Opruimen in mei. lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav 
Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R 
garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De 
Boelelaan. Download de bewonersbrief (PDF, 107 kB) voor meer informatie.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking 

Instellen van Fietsparkeerduurbeperking bij NS stations van max. 14 dagen. 

Verleende exploitatievergunning

* Gustav Mahlerplein 16, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras, verzonden d.d. 29 april 2016. Dossiernummer 2016-16930.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met stadsdeel Zuid. Niet mee eens? 
Meer informatie over bezwaarschrift.

Aanvraag evenementenvergunning

* George Gershwinplein 1, 1082 MV: voor het houden van een evenement "Zuidas Run" 
op 12 juni 2016 van 10:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 2016-17066.

* Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Kickbox" 25 juni 2016 
van 17.00 uur tot 00.00 uur. Dossiernummer 2016-17216. 

* Strawinskylaan 143, 1077 XX: voor het houden van het evenement "Zomerfeest&Zuid-
As Culinair 2016" op 24 juni 2016 van 15.00 uur tot 01.00 uur. Dossiernummer 
2016-17191.

De aanvragen liggen 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: Het 
AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
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Waterschap

Verleende Watervergunning

* voor het dempen van 1.985 m2 oppervlaktewater en het verlengen van een duikerverbinding 
ter hoogte van Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam - AGV - W-15.03243. 

ONDZKG

Aanvragen omgevingsvergunning

* betreft het plaatsen van een tijdelijk kunstwerk 'Palace Ruin' op het Mahlerplein. 
Ontvangstdatum aanvraag: 3 mei 2016. Aanvrager: Coöperatie TAAK U.A. Zaaknummer: 
952238

* betreft het tijdelijk uitbreiden (met 2 lagen) van de British school, Fred 
Roeskeatraat 94A. Ontvangstdatum aanvraag: 29 april 2016. Aanvrager: Stichting The 
British School of Amsterdam. Zaaknummer: 945858.

* betreft het plaatsen van een ondergrondse tank, Van der Boechorststraat 7. 
Ontvangstdatum aanvraag: 29 april 2016. Aanvrager: Stichting VU. Zaaknummer: 920653.

Verleende omgevingsvergunning

* betreft een vergunning voor een tijdelijke instandhoudingstermijn van 8 jaar voor het 
aanleggen van een voetgangersbrug en 4 vlonders (Botanische tuin VU). Aanvrager: 
Stichting VU. Zaaknummer: 518042.

t/m 15 mei The Garden in het Glazen Huis, Amstelpark     Een reisverslag van Sara van 
der Heide. 

10 mei lunchconcert 12:30-13:00 uur De firma Continuo in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 
36     Sanne Vos, blokfluit en fagot, Douwe van der Meulen, hobo, Jan van Grootheest, 
klavecimbel.

12 mei 12.00 -12.30 uur extra Lunchconcert, in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2       
Vanwege het vertrek van een van de huispianisten. Dit keer met Saverio Quartet. 'Saverio 
Quartet' is vorig jaar ontstaan op het Conservatorium in Amsterdam en hebben al meerdere 
keren met groot succes samen gespeeld. Dit kwartet bestaat uit Saverio Gabrielli, Giorgos 
Kotsiolis, Lara Albesano en Santa Ignace (huispianiste). En 17 mei Lunchbreak met Jan 
van Nieuwenhuizen, 12.30 - 13.00 in de Nieuwe Poort.

12 mei 12.00 uur Mahlerplein Hakken & Pakken Run. Business professionals de strijd met 
elkaar aan tijdens hun pauze.  De Run wordt mogelijk gemaakt door de partners van de Zuidas 
Run en in het bijzonder de Gemeente Amsterdam en Hello Zuidas.

16 mei - 2 juni - Mount Zuidas op werkdagen van 13.00-17.00 in de lobby toren H van 
het WTC, Zuidplein 142 en in de Botanische tuin VU     Een tijdelijk kunstproject van 
kunstenaar Silvan Laan. Hij presenteert de stad als berglandschap. Maak de virtuele vlucht 
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van de Valken mee. Het project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente en Hello 
Zuidas. Ook presenteert de kunstenaar zijn plan om middels "probiotica voor de publieke 
ruimte" de biodiversiteit van de alpiene stad naar een hoger plan te brengen. In de botanische 
tuin van de VU is onderzoek gedaan naar de potenties voor de alpiene stad; hier is een 
prototype te bezichtigen van de rotssculpturen die fungeren als probiotica voor de publieke 
ruimte. VU Hortus, Van der Boechorststraat 8. lees verder

5 juni IVN wandeling in de Artsenijhof Beatrixpark 14.00-15.30 uur     Parkingang 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. In de Artsenijhof zijn honden, ook 
aangelijnd, niet toegestaan. Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve 
voor groepen. Als het onverhoopt niet doorgaat staat dat op de site van het IVN en van de 
vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Henk Wolters 020-6644506.

5 juni 2016 de 10e Amstellanddag      Vanwege het jubileumjaar van de Stichting 
Beschermers Amstelland, een extra uitgebreid programma met een Kunstroute en een 
Bootdienst. In het Amstelpark kunt u genieten van muziek op prachtige Stadshout Paviljoen 
en een voorjaarsmarkt met tot nu toe als deelnemers de Boekenpaal, IVN Amsterdam en lees 
meer bij het NMT Zuid. 

===============

weekb 19

19 mei Thema-avond nr 2 uit de serie 1, 2, 3 op het Dok- 19.30-21.30 uur in het Huis van 
de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112      Bewoners uit Zuidas en Buitenveldert zijn 
van harte welkom op deze avond waarop Justus Uitermark en Stan Majoor onze gastsprekers 
zijn. Zij gaan ondermeer in op de vraag hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen op de 
inrichting van de openbare ruimte in de buurt en wijk. Justus is bekend van sociale 
vraagstukken en hij noemt Wikitopia -het voorbeeld van zelforganisatie-. Stan Majoor is -de 
kenner- van Zuidas en stedelijke vraagstukken. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. 
Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

Laatste betonstort Mahlerplein was eind april

Dienst Zuidas berichtte: “500.000 liter mortel, dat was nog nodig voor het voltooien van de 
wanden van de nieuwe fietsparkeergarage op het Gustav Mahlerplein. Gisteren heeft hier de 
allerlaatste betonstort plaatsgevonden. Voor de bouw van de garage was in totaal 4.200.000 
liter mortel nodig, dat door circa 350 betonmixers is aangevoerd.” lees meer

Mos op de muur

“... , elektrische auto's, zonnepanelen aan de gevel en een daktuin met vlinders: zo wordt het 
hoofdkantoor van ABN Amro aan de Zuidas steeds duurzamer” dat schreef Bart van Zoelen” 
op de ondernemer.nl. lees meer

Het Gijsbrecht van Aemstelpark is op 5 mei Rijksmonument geworden

Het park in Buitenveldert is in 1962 opgeleverd naar een ontwerp van tuinarchitect Wim Boer. 
Het park stond al langer in de top 100 van Wederopbouwarchitectuur. Dit heeft meegewogen 
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in de beslissing van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om de monumentenstatus toe te 
wijzen. lees meer 

Foto-expositie en Oproep voor beginnende fotografen

Uit het FD: “Rondom de opening van de expositie ‘Zo Zuidas’ van Peter Boer in restaurant 
BAUT Zuidas, wordt een evenement georganiseerd voor beginnende en / of net afgestudeerde 
fotografen. Het is mogelijk om zes ‘Masters’ te kiezen door wie jij je portfolio wilt laten 
beoordelen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 mei a.s. van 14:00 - 16:00 uur in 
BAUT ZUIDAS Pr. Irenestraat 31-33, 1077 WV Amsterdam. Sluiting inschrijving 10 
mei.” “Van 15 mei tot en met eind juni zijn bij BAUT Zuidas foto's te zien van Peter Boer. 
Peter Boer is fotograaf van Het Financieele Dagblad. Hij werkte de laatste maanden aan een 
serie: 'Zo Zuidas', waarbij hij de Zuidas en zijn ‘bevolking’ vastlegde. De mooiste beelden uit 
deze serie zijn te zien op grote doeken in BAUT Zuidas. Eén van de foto’s is bovendien te 
koop.” bron: facebook

Milieudefensie biedt wethouder Choho rapport luchtkwaliteit aan

11 mei wordt het meetrapport aangeboden aan wethouder Choho. Na een jaar lang meten is er 
een rapport waar niemand om heen kan: “Er moet snel gezonde lucht komen in 
Amsterdam. Aangezien de wettelijke normen nog steeds niet gehaald worden gaan enkelen 
symbolisch een dagvaarding aanbieden in het stadhuis bij trap naar de raadzaal; woensdag 11 
mei, 8.15u.” lees meer over de actie

Info-avond over de Amstelveenlijn 19 mei 19.00 – 21.00 uur, Wijkontmoetingscentrum 
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam. Aanmelden niet nodig. lees meer

19 mei, 18.00-19.00 Inloopbijeenkomst Zuidas bouwt (in de Noordzone) locatie 
Amsterdam International Community School (AICS),aan de Prinses Irenestraat 59. Het 
gaat dan om de gebieden Fred. Roeskestraat, Parnas, Strawinsky en het Beatrixpark. 
Aanmelden is niet nodig.

10 mei vergadering Commissie Leefomgeving en Economie, 20:00 uur, President 
Kennedylaan 923

Op de agenda o.a. Pilot Leefstraten (door bewoners georganiseerd) en het Advies AB aan het 
college over aanpassing experiment parkeerduurbeperking Buitenveldert. In de brief van het 
DB wordt allereerst aan het College geadviseerd om de Europaboulevard van de 
parkeerduurbeperking uit te sluiten. Voorts wordt geadviseerd: - het aantal bezoekersuren te 
verhogen naar 60 uur per maand; - om een bezoekersdagvergunning mogelijk te maken 
teneinde de mogelijkheden te verruimen voor buurtgebonden parkeerders. lees meer in het 
advies

11 mei vergadering commissie AZ, Ruimtelijke Ordening en Samenleving, 20:00, Pr. 
Kennedylaan 923

Op de agenda o.a. punt 7. Advies Betuurscommissie over Samenwerkingsafspraken:,,, “dat in 
die gebieden waar het percentage sociale huurwoningen 35% of minder is, nadere afspraken 
zullen worden gemaakt over de waarborging van het gemengde woningaanbod.” lees verder 
Algemeen Bestuur Flap 35% (Brief | 62.2Kb) En bij  Tkn -wat doet Zuid voor expats. Brief 
overzicht mogelijkheden participatie expats (725.5Kb)
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Zuidas Run start 12 juni op Gershwinplein

“Zuidas Run vindt plaats op zondag 12 juni. De afgelopen jaren startte en finishte dit 
evenement vanaf het Gustav Mahlerplein. Na de herinrichting is dit plein niet langer geschikt 
voor een dergelijk evenement. Op advies van Gemeente Amsterdam en Hello Zuidas is 
gekozen voor het Gershwinplein. Op de Gustav Mahlerlaan zal verkeer de gehele dag 
gestremd zijn. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

WERK 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.

In het weekend van 16 april waren er werkzaamheden aan het spoor (Schiphol). Bekijk 
hier wat er gebeurde.

Aan de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer 
verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het 
zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium - parkeergarage en fietspad afgesloten     
Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de 
overzijde blijft wel open.

In mei werkzaamheden A10-Vivaldistraat gereed     Opruimen in mei. lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav 
Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R 
garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De 
Boelelaan. Download de bewonersbrief (PDF, 107 kB) voor meer informatie.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking 

Instellen van Fietsparkeerduurbeperking bij NS stations van max. 14 dagen. 

Verleende exploitatievergunning

* Gustav Mahlerplein 16, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras, verzonden d.d. 29 april 2016. Dossiernummer 2016-16930.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met stadsdeel Zuid. Niet mee eens? 
Meer informatie over bezwaarschrift.

Aanvraag evenementenvergunning
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* George Gershwinplein 1, 1082 MV: voor het houden van een evenement "Zuidas Run" 
op 12 juni 2016 van 10:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 2016-17066.

* Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Kickbox" 25 juni 2016 
van 17.00 uur tot 00.00 uur. Dossiernummer 2016-17216. 

* Strawinskylaan 143, 1077 XX: voor het houden van het evenement "Zomerfeest&Zuid-
As Culinair 2016" op 24 juni 2016 van 15.00 uur tot 01.00 uur. Dossiernummer 
2016-17191.

De aanvragen liggen 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: Het 
AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Waterschap

Verleende Watervergunning

* voor het dempen van 1.985 m2 oppervlaktewater en het verlengen van een duikerverbinding 
ter hoogte van Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam - AGV - W-15.03243. 

ONDZKG

Aanvragen omgevingsvergunning

* betreft het plaatsen van een tijdelijk kunstwerk 'Palace Ruin' op het Mahlerplein. 
Ontvangstdatum aanvraag: 3 mei 2016. Aanvrager: Coöperatie TAAK U.A. Zaaknummer: 
952238

* betreft het tijdelijk uitbreiden (met 2 lagen) van de British school, Fred 
Roeskeatraat 94A. Ontvangstdatum aanvraag: 29 april 2016. Aanvrager: Stichting The 
British School of Amsterdam. Zaaknummer: 945858.

* betreft het plaatsen van een ondergrondse tank, Van der Boechorststraat 7. 
Ontvangstdatum aanvraag: 29 april 2016. Aanvrager: Stichting VU. Zaaknummer: 920653.

Verleende omgevingsvergunning

* betreft een vergunning voor een tijdelijke instandhoudingstermijn van 8 jaar voor het 
aanleggen van een voetgangersbrug en 4 vlonders (Botanische tuin VU). Aanvrager: 
Stichting VU. Zaaknummer: 518042.

t/m 15 mei The Garden in het Glazen Huis, Amstelpark     Een reisverslag van Sara van 
der Heide. 

10 mei lunchconcert 12:30-13:00 uur De firma Continuo in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 
36     Sanne Vos, blokfluit en fagot, Douwe van der Meulen, hobo, Jan van Grootheest, 
klavecimbel.
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12 mei 12.00 -12.30 uur extra Lunchconcert, in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2       
Vanwege het vertrek van een van de huispianisten. Dit keer met Saverio Quartet. 'Saverio 
Quartet' is vorig jaar ontstaan op het Conservatorium in Amsterdam en hebben al meerdere 
keren met groot succes samen gespeeld. Dit kwartet bestaat uit Saverio Gabrielli, Giorgos 
Kotsiolis, Lara Albesano en Santa Ignace (huispianiste). En 17 mei Lunchbreak met Jan 
van Nieuwenhuizen, 12.30 - 13.00 in de Nieuwe Poort.

12 mei 12.00 uur Mahlerplein Hakken & Pakken Run. Business professionals de strijd met 
elkaar aan tijdens hun pauze.  De Run wordt mogelijk gemaakt door de partners van de Zuidas 
Run en in het bijzonder de Gemeente Amsterdam en Hello Zuidas.

16 mei - 2 juni - Mount Zuidas op werkdagen van 13.00-17.00 in de lobby toren H van 
het WTC, Zuidplein 142 en in de Botanische tuin VU     Een tijdelijk kunstproject van 
kunstenaar Silvan Laan. Hij presenteert de stad als berglandschap. Maak de virtuele vlucht 
van de Valken mee. Het project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente en Hello 
Zuidas. Ook presenteert de kunstenaar zijn plan om middels "probiotica voor de publieke 
ruimte" de biodiversiteit van de alpiene stad naar een hoger plan te brengen. In de botanische 
tuin van de VU is onderzoek gedaan naar de potenties voor de alpiene stad; hier is een 
prototype te bezichtigen van de rotssculpturen die fungeren als probiotica voor de publieke 
ruimte. VU Hortus, Van der Boechorststraat 8. lees verder

5 juni IVN wandeling in de Artsenijhof Beatrixpark 14.00-15.30 uur     Parkingang 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. In de Artsenijhof zijn honden, ook 
aangelijnd, niet toegestaan. Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve 
voor groepen. Als het onverhoopt niet doorgaat staat dat op de site van het IVN en van de 
vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Henk Wolters 020-6644506.

5 juni 2016 de 10e Amstellanddag      Vanwege het jubileumjaar van de Stichting 
Beschermers Amstelland, een extra uitgebreid programma met een Kunstroute en een 
Bootdienst. In het Amstelpark kunt u genieten van muziek op prachtige Stadshout Paviljoen 
en een voorjaarsmarkt met tot nu toe als deelnemers de Boekenpaal, IVN Amsterdam en lees 
meer bij het NMT Zuid. 

=======================

weekb 20

19 mei Thema-avond nr 2 uit de serie 1, 2, 3 op het Dok- 19.30-21.30 uur in het Huis van 
de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112

Bewoners uit Zuidas en Buitenveldert! U bent van harte welkom op deze avond waarop Justus 
Uitermark en Stan Majoor onze gastsprekers zijn. Zij gaan in op de vraag hoe bewoners 
invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van de openbare ruimte in de buurt en wijk 
Zuidas/Buitenveldert. Justus is bekend van sociale vraagstukken en hij noemt Wikitopia -het 
voorbeeld van zelforganisatie-. Stan Majoor is -de kenner- van Zuidas en stedelijke 
vraagstukken. Hij plaatst Zuidasdok in breder perspectief en geeft voorbeelden van elders. 
Met discussie en debat. Neem uw suggesties mee! Vooraf aanmelden verzekert u van een 
plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. Lees alvast over Zuidasdok in het artikel 
Democratie of bureaucratie? dat in de wijkkrant van juni verschijnt.
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Besluit van de gemeenteraad: aanvullende investeringen Zuidasdok

* bijdrage van € 4.063.000,- incl BTW (pp 2015) plus de eenmalige afkoop van 
onderhoudskosten van € 375.963,- incl BTW voor het voorgestelde pakket van aanvullende, 
bovenwettelijke geluidsmaatregelen;
* voorinvestering van € 1.570.000,- inclusief BTW (pp 2015) in de fundering van de Daklaan 
ter hoogte van de Minervapassage en de Brittenpassage;
* voorinvestering in de fundering t.b.v. een 5e en 6e spoor door het Rijk.

Beleef de valkenvlucht op 18 mei! & Fietsexcursie 2 juni

18 mei van 17.00 tot 19.00 uur vindt de opening plaats in de entreehal van WTC toren H, 
Zuidplein 142. Gasten kunnen tijdens de opening de virtuele vlucht van de slechtvalk 
beleven. Ook kan men de phenological clock bekijken die de ontwikkeling van het 
ecosysteem weergeeft tot 2030, en de rotssculpturen die Silvan Laan ontwierp voor Probiotica 
voor de Zuidas. 
Fietsexcursie en finissage – donderdag 2 juni: start om 15.30 uur in de VU Hortus 
Botanicus (van der Boechorststraat 8). Via de slechtvalkennestkast aan het ABN AMRO-
gebouw eindigen we op het Zuidplein voor een meet and greet met de kunstenaar en Tomo 
Savic van 17.00 tot 19.00 uur. Graag tijdig opgeven voor de fietsexcursie bij 
peregrine@mountzuidas.nl (kosteloos).

Lees het Hello Zuidas Magzine van mei 2016 hier. Met o.a. een foto-impressie van de Meet 
& Greet Zuidas, Ken uw buren en de agenda.

Bouw VUmc Imaging Center Amsterdam van start

"Op 10 mei sloegen Wouter Bos en prof.dr. Bob Pinedo de eerste paal van het VUmc Imaging 
Center Amsterdam op de Zuidas. Hierin komt een hightech radio-chemisch laboratorium 
(TracerCenterAmsterdam) voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapie op maat. 
Vanaf 2019 biedt het VUmc Imaging Center - naast het lab - onderdak aan de modernste 
scanners en lasers voor behandeling en onderzoek." bron Dienst Zuidas

21 mei Thomaskerk 50 jaar

Bekijk het hele programma met o.a. poëzie, muziek en een lezing over de architectuur van 
de kerk, Het duurt van 13.30-17.30, in de Pr Irenestraat 36

Zuidas en Panama Papers

Het Parool berichtte: Amsterdam en voornamelijk Zuidas vaak genoemd.

Luchtkwaliteit Amsterdam

Die is slecht volgens de meetresultaten in het rapport van Milieudefensie. Lees vanaf blz 12 
over de metingen in Amsterdam.

Bestemmingsplan Vivaldi en vervolgprocedure

Het bestemmingsplan Vivaldi is ter vaststelling geagendeerd voor het college van B&W van 
17 mei vervolgens zal het bestemmingsplan ter advisering worden voorgelegd aan de 
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Raadscommissie Ruimtelijke Ordening op 15 juni. Besluitvorming in de Raad is gepland op 
22 juni 2016.

18 mei vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 tot 17:00 uur 
en eventueel van 19:30 tot 22:30 uur, De Rooszaal

Met op de agenda o.a.bij tkn 4 vragen over vergunning Kingsland; bij 5 evaluatie 
Programmeringsoverleg RAI beraad Brief evaluatie motie RAI-beraad met aanbevelingen ; 
tkn 11 het BLVC-kader Zuidas. (BD2016-005941). 1. Brief aan raadscommissie RO BLVC-
kader (Bijlage | 375.7Kb), 2. BLVC-kader Zuidas def 25-2-2016-2 (Bijlage | 6.6Mb) en 
Commissie Flap (Voordracht | 25.9Kb).

WERK 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.

Aan de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer 
verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het 
zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium - parkeergarage en fietspad afgesloten     
Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan 
de overzijde blijft wel open.  

In mei werkzaamheden A10-Vivaldistraat gereed     Opruimen in mei. lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav 
Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R 
garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De 
Boelelaan. Download de bewonersbrief (PDF, 107 kB) voor meer informatie.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Aanvraag evenementenvergunning

* Beatrixpark, 1077 WV: voor het houden van een evenement "Viering Beatrixpark" op 22 
juni 2016. Dossiernummer 2016-17476.

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: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam o.v.v. het dossiernummer.

Aanvraag omgevingsvergunning
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* Beethovenstraat 84, 1077 JN: voor het veranderen van de begane grond en kelder met 
bestemming daarvan tot een horeca IV, ingekomen d.d. 22 april 2016. OLO-nummer 
2307291. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u of een 
zienswijze indienen of bezwaar maken.

Verleende exploitatievergunning

* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 12 mei 2016. Dossiernummer 2016-16935. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken met stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over 
bezwaarschrift.

ODNZKG

Verleende omgevingsvergunning

* betreft een vergunning voor het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van de begane 
grond met bijbehorende buitenruimte tot kinderdagverblijf (Gershwin 
gebouw). Aanvrager: Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund N.V. Zaaknummer: 
222201.

* betreft een vergunning voor het oprichten van een kademuur en vlonder. Verzenddatum 
beschikking: 9 mei 2016. Zaaknummer: 486181.

Waterschap

* Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van 3 
duikers, een riolering en een voormetseling voor een kademuur ter hoogte van De Boelelaan 
32, 1083 HJ Amsterdam - AGV - W-16.00742. 

* Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een tijdelijk fiets- en voetpad tussen 
de Rai en Station Rai, Amsterdam - AGV - W-16.01268. 

tot 30 juni Foto-expositie Zo Zuidas in Baut Pr. Irenestraat 31-33

“Bij BAUT Zuidas foto's te zien van Peter Boer, fotograaf van Het Financieele Dagblad. Hij 
werkte de laatste maanden aan een serie: 'Zo Zuidas', waarbij hij de Zuidas en zijn 
‘bevolking’ vastlegde. De mooiste beelden uit deze serie zijn te zien op grote doeken in 
BAUT Zuidas. Eén van de foto’s is bovendien te koop.” bron: facebook

16 mei - 2 juni - Mount Zuidas op werkdagen van 13.00-17.00 in de lobby toren H van 
het WTC, Zuidplein 142 en in de Botanische tuin VU     Een tijdelijk kunstproject van 
kunstenaar Silvan Laan. Maak de virtuele vlucht van de Valken mee. Het project is mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente en Hello Zuidas. Ook presenteert de kunstenaar zijn plan 
om middels "probiotica voor de publieke ruimte" de biodiversiteit van de alpiene stad naar 
een hoger plan te brengen. In de botanische tuin van de VU is onderzoek gedaan naar de 
potenties voor de alpiene stad; hier is een prototype te bezichtigen van de rotssculpturen die 
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fungeren als probiotica voor de publieke ruimte. VU Hortus, Van der Boechorststraat 8. lees 
verder

24 mei 2016, 12:30-13:00 uur Roijackers & de Man in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36 
Emma Roijackers, viool en Laurens de Man, piano. Zij spelen werken van Schubert en 
Brahms

26 mei  WTC lunch concert: PIGALLE44 @ WTC Amsterdam Central Hall 

26 mei Lunchconcert, 12.30 - 13.00 in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

30 mei publieksbijeenkomst AccessEurope@ de Nieuwe Poort      Samen met ACCESS 
EUROPE grijpt De Nieuwe Poort de gelegenheid aan voor publieksevenementen, met 
onderwerpen die zowel voor de wetenschap als het bedrijfsleven aan de Zuidas van belang 
zijn. Het thema is: “Ask not what Europe can do for you but what YOU can do for Europe". 
De entree is vrij, wel aanmelden lees verder 

5 juni IVN wandeling in de Artsenijhof Beatrixpark 14.00-15.30 uur     Parkingang 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. In de Artsenijhof zijn honden, ook 
aangelijnd, niet toegestaan. Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve 
voor groepen. Als het onverhoopt niet doorgaat staat dat op de site van het IVN en van de 
vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Henk Wolters 020-6644506.

5 juni 2016 de 10e Amstellanddag      Vanwege het jubileumjaar van de Stichting 
Beschermers Amstelland, een extra uitgebreid programma met een Kunstroute en een 
Bootdienst.

In het Amstelpark kunt u genieten van muziek op prachtige Stadshout Paviljoen en een 
voorjaarsmarkt met tot nu toe als deelnemers de Boekenpaal, IVN Amsterdam en het 
NMTeam Zuid. lees meer

12 juni Zuidas Run op Gershwinplein     “Zuidas Run vindt plaats op zondag 12 juni. De 
afgelopen jaren startte en finishte dit evenement vanaf het Gustav Mahlerplein. Na de 
herinrichting is dit plein niet langer geschikt voor een dergelijk evenement. Op advies van 
Gemeente Amsterdam en Hello Zuidas is gekozen voor voor het Gershwinplein. Op de 
Gustav Mahlerlaan zal verkeer de gehele dag gestremd zijn", aldus dienst Zuidas. bron: 
bewonersbrief 

=================

weekb 21

Primeur op Zuidas met de Happy Fence/het groene bouwhek. Maar waar dan? 

“Interview met Sacha Stolp, bekend van het groene polderdak in Zuidas. Zij is initiatiefnemer 
van het verantwoorde bouwhek - de happy fence - waarvan het eerste binnenkort op de Zuidas 
wordt geplaatst. Dienst Zuidas sprak met Sacha over het idee achter dit specifieke bouwhek 
maar ook over het bredere idee achter haar plannen en projecten.” lees meer en vul uw 
reactie in op de website van dienst Zuidas
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Levendige discussie over invloed van bewoners tijdens Thema-avond nr 2 uit de serie 1, 
2, 3 op het Dok

Justus Uitermark en Stan Majoor illustreerden met eigen onderzoekservaring en markante 
voorbeelden (o.a. Melbourne en Orestad) wat planologen, projectontwikkelaars, politici en 
stedebouwers bedenken en hoe de bewoners met parkjes de nieuw gebouwde omgeving meer 
leefbaar gingen maken en uiteindelijk toch liever in laagbouw wilden wonen dan in de voor 
hen gemaakte woontorens.

Bewoners in Zuidas en Buitenveldert reageerden door vooral te benadrukken dat ze liever een 
inbreng leveren vanaf het eerste stadium van planvorming want dat biedt hen naast andere 
partijen de kans om -het stedelijk weefsel- waarvoor -Zuidas- ooit bedoeld was- te helen op 
het nivo waar het er werkelijk toe doet. In de straat, op het plein en onder het station. Daar 
beleven zij hun woonomgeving dagelijks. Voor vroegtijdige consultatie is grote animo en lijkt 
kansrijker dan inspraak via formele procedures of via een gang naar de rechter om o.a. 
plannen te laten wijzigen of ideeën ingang te doen vinden. Waarom consultatie in dat stadium 
niet veel intensiever en vaker plaatsvindt heeft te maken met wat voorzichtig door dienst 
Zuidas een gebrek aan vertrouwen werd genoemd. 

Bij stadsontwikkeling spelen natuurlijk vele belangen van evenzoveel partijen een rol van 
betekenis. Als in dat ontwikkelproces een zekere angst en gebrek aan vertrouwen heerst om 
bewoners wel te laten meebeslissen om hun stad mede te bouwen dan duurt het nog wel even 
voordat de toekomstige Brittenpassage toegankelijk wordt zonder OVkaart en fietsen door de 
Minervapassage (station Zuid) kan alleen als beslissers zoiets binnen hun perspectief toelaten. 
In de 500 pagina’s tellende nota van beantwoording bij het bestemmingsplan Zuidasdok 
worden die suggesties van bewoners terzijde geschoven met het argument: er is geen geld 
voor.

Bestaande procedures, economische argumenten en nog onvoldoende vertrouwen staan een 
volwassen participatie en resultaat behalen in de weg. Maar bewoners blijven opbouwend en 
kritisch hun bijdragen leveren aan het leefbaar maken en houden van het stedelijk weefsel van 
Zuidas ook tijdens de bouw van het dok.

Geluidmetingen rondom Atrium gebouw

De buurt heeft haar zorgen geuit over het geluid dat het trillen van damwanden met zich 
meebrengt. Daarom wordt 24 uur per dag op een aantal plaatsten rondom het gebouw Atrium 
het geluid gemeten. Resultaten worden direct gedeeld met de buurt. lees meer 

Voorbereiding bouw Xavier

Op kavel 4 start de bouw van Xavier. Xavier, een ensemble van drie woongebouwen met 159 
woningen, is het ontwerp van Pim Köther van KENK architecten. De kavel ligt tussen de 
Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan.  1. Begin juni 2016: start 
inbrengen van damwanden; 2. Tot eind 2016: inbrengen van de palen en het ontgraven van 
bouwkuip van de tweelaags parkeerkelder. 3. Halverwege 2017 kelder gereed 4. realisatie 
bovenbouw: naar verwachting half 2018 gereed. De gemeente Amsterdam, Zuidas is geen 
opdrachtgever van de bouw van dit project, maar heeft wel een coördinerende rol bij alle 
bouwwerkzaamheden in Zuidas. bron: bewonersbrief.
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25 mei 17.45 -19.30 presentatie ontwerp en toelichting bouwproces rechtbank aan de 
Parnassusweg, door ir. C.H.C.F. Kaan architecten. Vanaf 18.45 infomarkt

De presentatie vindt plaats in gebouw E-1 van de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 
220. Bij binnenkomst in de rechtbank moet u uw identiteitsbewijs kunnen tonen.

Nieuws uit B&W week 20: Ruimtelijke Ordening

-“Het college van B en W neemt kennis van de rapportage ‘Actualisatie Financieel Perspectief 
Zuidas 2015’ en stemt in met de saldi van de grondexploitaties van Zuidas als nieuwe 
referentiesaldi. Met het rapport wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van de 
gebiedsontwikkeling Zuidas, met als belangrijkste aandachtspunt de actualisatie van de 
grondexploitaties en inzicht in de dekking van de bijdrage van Amsterdam aan Zuidasdok. De 
gemeenteraad moet de referentiesaldi van de grondexploitaties nog goedkeuren,

- Het college van B en W neemt kennis van de halfjaarsrapportage Zuidasdok, een regulier 
halfjaarlijks verslag over het project. Het doel is het afleggen van verantwoording over de 
voortgang van het project aan de opdrachtgevers,

Het college van B en W stemt in met het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, naar aanleiding 
van de ter inzagelegging hiervan. Het wordt het juridisch planologisch kader voor de 
ontwikkeling van het gebied. De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren.” 

Bestemmingsplan Vivaldi en vervolgprocedure

Het bestemmingsplan Vivaldi wordt ter advisering voorgelegd aan de Raadscommissie RO 
van 15 juni. Besluitvorming in de Raad is gepland op 22 juni 2016.

WERK 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.

Aan de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer 
verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het 
zuiden. Maart 2018 is het werk klaar. T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium - 
parkeergarage en fietspad afgesloten     Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- 
mei 2016. Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 
afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft wel open.

In mei werkzaamheden A10-Vivaldistraat gereed     Opruimen in mei. lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav 
Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R 
garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De 
Boelelaan. Download de bewonersbrief (PDF, 107 kB) voor meer informatie.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG
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Bekendmaking GEMEENTE

- De subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2016-2018 liggen van 21 mei 
2016 gedurende twee weken ter inzage bij het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1. De 
stukken zijn hier digitaal te raadplegen.

STADSDEEL

Aanvraag evenementenvergunning

* Fred Roeskestraat 96, 1076 ED: voor het houden van het evenement 
"Eindexamententoonstelling" op 6 juli 2016 tot en met 10 juli 2016 van 10.00 uur tot 
20.00 uur. Dossiernummer 2016-17645.

* Gustav Mahlerplein, 1082 MS: voor het houden van het evenement "Opening 
Fietsparkeergarage" op 12 juli 2016 - 14 juli 2016 van 09.00 uur -t 17.00 uur. 
Dossiernummer 2016-17597.

De aanvragen liggen twee weken ter inzage bij 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 stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam, o.v.v. het 
dossiernummer.

Aanvraag exploitatievergunning

* Europaplein 59, 1078 GW: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
met terras. Dossiernummer 2016-17664.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken 
kunt u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan: Het AB van stadsdeel Zuid, 
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam, o.v.v. het dossiernummer.

ODNZKG

Aanvraag omgevingsvergunning

* betreft het bouwen van een nieuwe kade (de De Boelelaan Oost), het herinrichten van 
het maaiveld en het aanbrengen van nieuwe duikers. Ontvangstdatum aanvraag: 12 mei 
2016, Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 1019642.

Verleende omgevingsvergunning

* Strawinskylaan 1999, voor het gedeeltelijk veranderen van het gebouw WTC 
Amsterdam I-toren.  Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.. Zaaknummer: 644141. 

* Vivaldistraat, betreft een vergunning voor het plaatsen van een kunstwerk "De 
Wachter". Aanvrager: Stadsdeel Zuid. Zaaknummer: 791042. 

WATERSCHAP Verleende Watervergunning
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* voor het aanleggen van een oprit naar een tijdelijke parkeergarage bij de tijdelijke 
huisvesting voor de Rechtbank Amsterdam ter hoogte van Parnassusweg 220, 1076 AV 
Amsterdam - AGV - W-16.01015. 

Beleef de valkenvlucht in mei! & Fietsexcursie 2 juni

Mount Zuidas van 17.00 tot 19.00 uur in de entreehal van WTC toren H, Zuidplein 142. Ook 
kan men de phenological clock bekijken die de ontwikkeling van het ecosysteem weergeeft 
tot 2030, en de rotssculpturen die Silvan Laan ontwierp voor Probiotica voor de Zuidas. 
Fietsexcursie en finissage – donderdag 2 juni: start om 15.30 uur in de VU Hortus 
Botanicus (van der Boechorststraat 8). Via de slechtvalkennestkast aan het ABN AMRO-
gebouw eindigen we op het Zuidplein voor een meet and greet met de kunstenaar en Tomo 
Savic van 17.00 tot 19.00 uur. Graag tijdig opgeven voor de fietsexcursie bij 
peregrine@mountzuidas.nl (kosteloos).

tot 30 juni Foto-expositie Zo Zuidas in Baut Pr. Irenestraat 31-33     ”Bij BAUT Zuidas 
foto's te zien van Peter Boer, fotograaf van Het Financieele Dagblad. Hij werkte de laatste 
maanden aan een serie: 'Zo Zuidas', waarbij hij de Zuidas en zijn ‘bevolking’ vastlegde. De 
mooiste beelden uit deze serie zijn te zien op grote doeken. Eén van de foto’s is bovendien te 
koop.” bron: facebook

24 mei 2016, 12:30-13:00 uur Roijackers & de Man in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      
Emma Roijackers, viool en Laurens de Man, piano. Zij spelen werken van Schubert en 
Brahms

26 mei  WTC lunchconcert: PIGALLE44 @ WTC Amsterdam Central Hall 

http://www.hellozuidas.com/activities/wtc-lunch-concert-pigalle44-@-wtc-amsterdam-
central-hall

26 mei Lunchconcert, 12.30 - 13.00 in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

30 mei publieksbijeenkomst AccessEurope@ de Nieuwe Poort      Samen met ACCESS 
EUROPE grijpt De Nieuwe Poort de gelegenheid aan voor publieksevenementen, met 
onderwerpen die zowel voor de wetenschap als het bedrijfsleven aan de Zuidas van belang 
zijn. Het thema is: “Ask not what Europe can do for you but what YOU can do for Europe". 
De entree is vrij, wel aanmelden:

5 juni IVN wandeling in de Artsenijhof Beatrixpark 14.00-15.30 uur     Parkingang 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. Iedereen kan meedoen en 
aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen. Als het onverhoopt niet doorgaat staat 
dat op de site van het IVN en van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark. 

5 juni 2016 de 10e Amstellanddag      Vanwege het jubileumjaar van de Stichting 
Beschermers Amstelland, een extra uitgebreid programma met een Kunstroute en een 
Bootdienst. & In het Amstelpark kunt u genieten van muziek op prachtige Stadshout 
Paviljoen en een voorjaarsmarkt met tot nu toe als deelnemers de Boekenpaal, IVN 
Amsterdam en Natuur&Milieuteam Zuid.
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12 juni Zuidas Run op het Gershwinplein     “De afgelopen jaren startte en finishte dit 
evenement vanaf het Gustav Mahlerplein. Na de herinrichting is dit plein niet langer geschikt 
voor een dergelijk evenement. Op advies van Gemeente Amsterdam en Hello Zuidas is 
gekozen voor voor het Gershwinplein. Op de Gustav Mahlerlaan zal verkeer de gehele dag 
gestremd zijn”. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

==========

weekb 22

Nieuwe organisatie voor goed OV in Amsterdam zoekt donateurs en bestuursleden

De Reizigersadviesraad Stadsregio Amsterdam, met name Victor van Lamoen, luidt de 
noodklok want de plannen van het GVB zorgen mogelijk voor een toename van autogebruik 
in en om de stad. Het GVB zal in september 2016 het (concept) GVB Vervoerplan 2018 
aanbieden aan de Stadsregio Amsterdam die het plan in december 2016 zal vaststellen. 

Het Parool berichtte op 18 mei jl. over de plannen van het GVB voor een drastische 
wijziging van het Amsterdamse OV-net zodra de Noord-Zuidlijn in exploitatie genomen 
wordt (oktober 2017). Wanneer deze plannen realiteit zouden worden, zijn de gevolgen 
rampzalig, aldus Van Lamoen: - Er wordt vergaand gesneden in de fijnmazige tram- en 
buslijnen, - Vele tram- en buslijnen zullen niet meer naar het CS rijden, maar moeten 
aantakken op de Noord-Zuidlijn, - Veel reizigers zullen gedwongen worden tot één of meer 
keer extra overstappen, - Van veel lijnen zullen haltes worden opgeheven in het kader van 
bevordering van de snelheid van het OV, - In stadsdeel Noord zullen alle bussen niet meer 
door de IJ-tunnel naar het CS rijden, - Van de streekbussen zal 70% niet meer naar het CS 
rijden, maar aantakken op de Noord-Zuidlijn. Voor veel reizigers gaat de kwaliteit van het 
OV sterk achteruit en de loopafstanden zullen fors toenemen. Grote groepen reizigers 
waaronder de ouderen dreigen uitgesloten te worden van het gebruik van het OV. 

Deze oproep is van de Vereniging Stadsvervoerbelang heeft inmiddels al mensen bewogen tot 
steun en actieve deelname. Interesse? bel 020-6752449 of 06-48004008 of mail 
vpavanlamoen@hotmail.com.

Voorronde indienen zienswijzen voor plangebied Strawinsky

Van 2 juni t/m 13 juli ligt het concept-Uitvoeringsbesluit voor het plangebied Strawinsky 
ter inzage. Lees meer in het concept-Uitvoeringsbesluit Strawinsky mei 2016 (PDF, 54 
MB) Voordat de gemeenteraad het voorgelegd krijgt, biedt dienst Zuidas belanghebbenden de 
mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken. Inspraakreacties stuurt u, o.v.v. uw naam en 
adres, naar info@zuidas.nl of per post naar Zuidas Amsterdam, t.a.v. de heer J. Eppenga, 
Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Mondeling een inspraakreactie geven kan via het 
secretariaat van Zuidas tel: 020 575 21 11 (bereikbaar tijdens kantooruren). De 
inspraakreacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Op 15 juni 2016 van 19.00 tot 20.30 organiseert dienst Zuidas over het UB een 
informatiebijeenkomst in BAUT Zuidas, Prinses Irenestraat 31-33. Aanmelden kan tot 13 
juni via info@zuidas.nl. 

Geluidmetingen rondom Atriumgebouw en 2 km damwand de grond in
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De buurt heeft haar zorgen geuit over het geluid dat het trillen van damwanden met zich 
meebrengt. Daarom wordt 24 uur per dag op een aantal plaatsten rondom het gebouw Atrium 
het geluid gemeten. Resultaten worden direct gedeeld met de buurt. lees meer Om de 
bouwkuip veilig uit te graven zijn de afgelopen weken 20 meter lange damwanden de grond 
in getrild. lees verder over geluidsoverlast  Op de infobijeenkomst van 19 mei werd 
duidelijk dat het nieuwe gebouw prachtig wordt. Gebouw E, het monument, komt leeg dus er 
wordt een andere bestemming voor gezocht. Voor afbeeldingen bekijk het artikel op 
architectenweb.

Oplevering van The Pavilion, Fred. Roeskestraat

Berichtgeving op architectenweb: “Op de Amsterdamse Zuidas werd dinsdag 24 mei 2016 de 
oplevering gevierd van kantoorgebouw ‘The Pavilion’. Architectenweb kreeg een 
rondleiding door Powerhouse Company. “We wilden een stoer en eenduidig ontwerp 
maken.””

Eerste paal geslagen voor VUmc Imaging Center

“Op 10 mei sloegen Wouter Bos en prof.dr. Bob Pinedo de eerste paal van het VUmc 
Imaging Center Amsterdam in Zuidas. Hierin komt een hightech radio-chemisch 
laboratorium (TracerCenterAmsterdam) voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en 
therapie op maat. Vanaf 2019 biedt het VUmc Imaging Center - naast het lab - onderdak aan 
de modernste scanners en lasers voor behandeling en onderzoek.” lees meer   

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat

Bouwbedrijf de Nijs is gestart met voorbereidende werkzaamheden zoals het verwijderen van 
groen en het aanleggen van een tijdelijk fietspad op het terrein. bron: bewonersbrief

Tentoonstelling in BAUT- een gesprek op Radio 1 over anonimiteit op Zuidas

“Verslaggever Jeroen de Jager ging bij Baut langs. Niet voor de grap, maar voor de 
wetenschap. Hij bezocht de tentoonstelling met schrijver en onderzoeker Jeroen Smit en 
hoogleraar sociale psychologie Paul van Lange van de Vrije Universiteit Amsterdam.”

Hoe reizen werknemers in Zuidas naar hun werk?

Van dienst Zuidas: “Deze keer Danielle en Olivier, werkzaam bij Google. Dit artikel 
verscheen in het Engels in het tijdschrift Hello Zuidas (editie mei/juni 2016).” lees verder

De kindercampus in Zuidas nabij het werk 

Een interview van Rolinde Hoorntje (NRC) met twee bewoners uit Zuid. “Hun leven speelt 
zich af op één vierkante kilometer in Amsterdam: wel zo gemakkelijk.”

Zuidas: een levendige plek

Op de website van de bestuurcommissie Zuid ook een artikel. “De Zuidas wordt steeds meer 
een leefbare en levendige plek, een nieuw stukje stad. De komst van de Kindercampus en 
woningen dragen daar aan bij.” lees verder 
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Waar moet Happy Fence/het groene bouwhek staan?     lees meer en vul uw reactie in op 
de website van dienst Zuidas.

Gebiedonline in Pakhuis de Zwijger: meer bewoners betrekken bij gebiedsagenda

In pakhuis de Zwijger werd vorige week gesproken over -gebiedonline-, een in januari 
opgerichte coöperatie waardoor men bewoners meer willen betrekken bij de gebiedsagenda. 
Er komt een pilot in IJburg en Oud-Oost. Cisca Griffioen van BPZ en Hallo de Pijp waren 
aanwezig. BPZ volgt de pilots niet want het is meer een onderwerp voor de gebiedsmakelaars 
van Zuid en Zuidas.

Replica van Aya Sofia in kop Zuidas?     Artikel in Het Parool, lees meer

Eurocenter II in andere handen

Bericht van taxatiemanagementinstituut.nl: “LaSalle Investment Management heeft 
kantoorgebouw Eurocenter aan de Barbara Strozzilaan 336-340 in Amsterdam gekocht van 
Stichting Philips Pensioenfonds.”

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 - januari 2017

De werkzaamheden zullen bestaan uit het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, 
het ontgraven van de gracht, het aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna 
opnieuw inrichten van het maaiveld. Het werkterrein voor deze werkzaamheden is zodanig 
gekozen dat al het verkeer langs het werkterrein kan worden geleid. Het fietspad is tijdens de 
gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting Buitenveldert/Amstelveen). In 
verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de avond- en nachtelijke uren 
gewerkt.

Meer aandacht voor omgeving in nieuw evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam

“Vanwege het ontbreken van heldere (landelijke) normen, wil Amsterdam het voortouw 
nemen om te komen tot maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen. De gemeente wil 
daarbij samen blijven optrekken met de evenementenbranche. Veel organisatoren zijn zich 
namelijk bewust van de overlast, en experimenteren met maatregelen om de overlast te 
verminderen. Deze zomer zal een onderzoek worden afgerond naar de geluidsbelasting met 
akoestische experts en de sector. De gemeente start een pilot om te experimenteren met 
manieren om geluidsoverlast aan te pakken. Daarnaast wordt er een goed werkend toezicht- 
en handhavingsregime ontwikkeld om snel en adequaat te kunnen reageren op klachten.” lees 
meer De notitie vindt u hier. Het nieuwe beleid wordt In 2017 ingevoerd en voorafgaand 
wordt op 9 juni de notitie ter kennisname geagendeerd in de commissie Algemene Zaken, en 
op 13 juli in de gemeenteraad. De locatieprofielen worden vervolgens in het najaar 
vastgesteld, nog voordat de termijn voor evenementenaanvragen voor 2017 sluit. 

Nieuws uit B&W week 21: Ruimtelijke Ordening 

- Het college van B en W stemt in met de aanpak ‘Implementatie Omgevingswet’. In maart 
2016 nam de Eerste Kamer de nieuwe Omgevingswet aan, een stelselherziening van het 
omgevingsrecht. De nieuwe wet gaat uiterlijk 2018 in. In de genoemde aanpak staat wat voor 
Amsterdam verandert en hoe de gemeente zich op de nieuwe wet voorbereidt,
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- Het college van B en W stemt in met Koers 2025 – Ruimtelijke Ontwikkelstrategie van 
Amsterdam 2016-2025. Het college wil tot 2025 50.000 woningen bouwen, grotendeels door 
nieuwbouw en deels door transformatie. Koers 2025 is een inventarisatie van de locaties waar 
dit zou kunnen gebeuren. De conceptversie van Koers 2025 is in januari 2016 al vrijgegeven 
voor advies en inspraak. In het nu voorliggende plan zijn de binnengekomen reacties 
verwerkt. Koers 2025 wordt behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.”

Spreekuur gebiedsmakelaars Buitenveldert woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in 
het Huis van de wijk Buitenveldert. Zie het pdf rechts op de webpagina.

WERK 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.

Bouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De kavel ligt tussen 
de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: bewonersbrief dienst 
Zuidas.

Aan de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer 
verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het 
zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium - parkeergarage en fietspad afgesloten     
Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de 
Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de 
overzijde blijft wel open.   

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav 
Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R 
garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De 
Boelelaan. Download de bewonersbrief (PDF, 107 kB) voor meer informatie.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking GEMEENTE

Eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw

“Wethouder Grondzaken, Eric van der Burg: “Het college lost met de invoering van 
eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw haar eerste deel van de belofte in om meer 
zekerheid te bieden voor erfpachters. De inspraakperiode is zeer rustig verlopen met slechts 
64 inspraakreacties. Dit laat zien dat eeuwigdurende erfpacht op veel draagvlak kan 
rekenen.””

STADSDEEL

Aanvraag evenementenvergunning
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* De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "On the Roof 
filmfestival" van 6 september 2016 tot en met 9 september 2016. Dossiernummer 
2016-17760.

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: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning

* Gustav Mahlerplein 110, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras, verzonden d.d. 26 mei 2016. Dossiernummer 2016-16437.

* George Gershwinlaan 534 Unit 2, 1082 MT: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 26 mei 2016. Dossiernummer 
2015-15436.

Voor het inzien van de besluiten kunt u een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. 
Dit kan via 14 020. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift.

Verleende evenementenvergunning

* Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Taste of Amsterdam" op 2 juni 
2016 tot en met 5 juni 2016 (dag 1 van 16.00 uur tot 00.00 uur) dag 2 van 16.00 uur tot 01.00 
uur (dag 3 van 12.00 uur tot 00.00 uur ( dag 4 van 12.00 uur tot 23.00 uur), verzonden d.d. 26 
mei 2016. Dossiernummer 2016-17120.

Voor het inzien van de besluiten kunt u een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. 
Dit kan via 14 020. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift.

ODNZKG

Aanvraag omgevingsvergunning

* Gustav Mahlerplein 279, betreft het inrichten van een casco-appartement op de 25e 
verdieping. Ontvangstdatum aanvraag: 26 mei 2016. Aanvrager: Highborgh Management 
B.V.. Zaaknummer: 1083887.

* Europaboulevard, betreft het kappen van een boom. Ontvangstdatum aanvraag: 
24-05-2016. Aanvrager: Gasunie Grid Services. Zaaknummer: 1079437.

Verleende omgevingsvergunning

* Strawinskylaan 1999, betreft een vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van het 
gebouw WTC Amsterdam I-toren. Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.. Zaaknummer: 
644141.

WATERSCHAP

Verleende Watervergunning
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* voor het bouwen van het RAI hotel, gelegen aan de Europaboulevard tussen het RAI 
gebouw en de Ringweg Zuid in Amsterdam.

van 1-5 juni KunstRAI voor het programma kijk hier of hier voor het diner op 4 juni 
19.00 uur. Dineren tussen de kunstwerken; Galeriehouders nodigen hiervoor hun beste klanten 
uit, maar ook voor andere kunstliefhebbers dekken zij graag een tafel!

2 juni 15.30 uur Mount Zuidas in de Botanische tuin VU start fietsexcursie      Via de 
slechtvalkennestkast aan het ABN AMRO-gebouw eindigt de tocht op het Zuidplein voor een 
meet and greet met de kunstenaar en Tomo Savic van 17.00 tot 19.00 uur. Graag tijdig 
opgeven voor de fietsexcursie bij peregrine@mountzuidas.nl (kosteloos).

2 juni Jazz at the Southazz 17.00 tot 20.00 in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

2-5 juni Taste of Amsterdam, het grootste restaurantfestival in het Amstelpark 

5 juni IVN wandeling in de Artsenijhof Beatrixpark 14.00-15.30 uur     Parkingang 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. Iedereen kan meedoen en 
aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen. Als het onverhoopt niet doorgaat staat 
dat op de site van het IVN en van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark. 

5 juni 10de Amstellanddag      Vanwege het jubileumjaar van de Stichting Beschermers 
Amstelland, een extra uitgebreid programma met een Kunstroute en een Bootdienst. In het 
Amstelpark kunt u genieten van muziek op prachtige Stadshout Paviljoen en een 
voorjaarsmarkt met tot nu toe als deelnemers de Boekenpaal, IVN Amsterdam en 
Natuur&Milieuteam Zuid.

7 juni 12:30-13:00 uur Queen's Priest Renaissance Consort bestaande uit 6 jonge 
musici, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      

12 juni Zuidas Run op het Gershwinplein     “De afgelopen jaren startte en finishte dit 
evenement vanaf het Gustav Mahlerplein. Na de herinrichting is dit plein niet langer geschikt 
voor een dergelijk evenement. Op advies van Gemeente Amsterdam en Hello Zuidas is 
gekozen voor voor het Gershwinplein. Op de Gustav Mahlerlaan zal verkeer de gehele dag 
gestremd zijn”. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

16 juni 18.30 tot 21.00 Grote mensen Ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2 

tot 30 juni Foto-expositie Zo Zuidas in Baut Pr. Irenestraat 31-33     ”Bij BAUT Zuidas 
zijn foto's te zien van Peter Boer, fotograaf van Het Financieele Dagblad. Hij werkte aan een 
serie: 'Zo Zuidas', waarbij hij de Zuidas en zijn ‘bevolking’ vastlegde. De mooiste beelden uit 
deze serie zijn te zien op grote doeken in BAUT Zuidas. Eén van de foto’s is bovendien te 
koop.” bron: facebook

9 juli wordt er een speciale EK Wandeltocht georganiseerd: Walking Amsterdam      
Tijdens deze unieke tocht van 15 kilometer ervaar je de sfeer van de Europese 
Kampioenschappen. In Zuidas is er de Amstelroute: start bij Old School, 200m van station 
RAI. Synagoge, Zorgvlied, Amstel, de Omval, Rivierenbuurt, Diamantbuurt, Sarphatipark, de 
Pijp, Rijksmuseum, Vondelpark, Oud Zuid, Stadionbuurt, Olympisch Stadion. lees meer
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plankaart_ub_strawinsky

15 juni infobijeenkomst over UB plangebied Strawinsky 

Van 2 juni t/m 13 juli ligt het concept-Uitvoeringsbesluit voor het plangebied Strawinsky ter 
inzage. Voordat de gemeenteraad het voorgelegd krijgt, biedt dienst Zuidas 
belanghebbenden de mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken.  Inspraakreacties 
stuurt u, o.v.v. uw naam en adres, naar info@zuidas.nl of per post naar Zuidas Amsterdam, 
t.a.v. de heer J. Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Mondeling een 
inspraakreactie geven kan via het secretariaat van Zuidas tel: 020 575 21 11 (bereikbaar 
tijdens kantooruren). De inspraakreacties worden betrokken bij de verdere 
besluitvorming. Op 15 juni 2016 van 19.00 tot 20.30 houdt dienst Zuidas over het UB een 
informatiebijeenkomst in BAUT Zuidas, Prinses Irenestraat 31-33. Aanmelden kan tot 13 juni 
via info@zuidas.nl.

Rechtbank aan Parnassusweg

Bericht van dienst Zuidas: ‘Wij zijn ontzettend blij met een prachtige rechtbank en een nieuw 
stedenbouwkundig ensemble in het hart van de Zuidas.’ Dat zei Klaas de Boer, directeur van 
Zuidas Amsterdam, tijdens de presentatie van de nieuwbouwplannen op 25 mei. lees meer 
over de presentatie

Vesteda naar Zuidas

“Vastgoedbelegger Vesteda sluit zijn voormalige hoofdkantoor in Maastricht. De 
onderneming opent begin volgend jaar een nieuw hoofdkantoor bij de Zuidas in Amsterdam”, 
dat kopte nu.nl. lees meer 

Ter inzagelegging Bestemmingsplan en Tracébesluit Zuidasdok t/m 23 juni 2016

"Alle reacties (zienswijzen) zijn zorgvuldig bekeken en afgewogen. Op iedere zienswijze is in 
de zogenoemde Nota van Beantwoording een reactie gegeven. Als de zienswijze aanleiding 
is geweest om de plannen aan te passen dan is dat aangegeven. Mede dankzij de reacties 
zijn de ontwerpen op een aantal punten verder aangescherpt. Vanaf 12 mei t/m 23 juni 2016 
liggen Bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen plus het 
Tracébesluit ter inzage. Van 13 mei t/m 23 juni 2016 kan daartegen beroep worden 
ingesteld." lees meer

Uit de Nieuwsbrief ROVER Haarlem e.o.: spitsbussen verliezen aantrekkelijkheid

“Dit was voor Rover de reden om te protesteren tegen het voorgenomen Tracébesluit. De 
gemeente Haarlem heeft ook bezwaar aangetekend tegen de verslechtering van de OV-
verbinding met de Amsterdamse zuidas. In de provinciale staten heeft D66 vragen gesteld en 
in de Tweede Kamer heeft de ChristenUnie en GroenLinks een motie gemaakt om 
succesvolle buslijnen ruimte te laten. De prognoses van de verkeersdrukte op dit project 
wezen op een behoorlijke kans op files en hierin zouden de spitsbussen ook belanden en 
dus hun aantrekkelijkheid verliezen.” lees meer

https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/mei/concept/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/mei/concept/
mailto:info@zuidas.nl
mailto:info@zuidas.nl
mailto:info@zuidas.nl
mailto:info@zuidas.nl
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/mei/rechtbank-zuidas/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/mei/rechtbank-zuidas/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/mei/rechtbank-zuidas/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/mei/rechtbank-zuidas/
http://www.nu.nl/ondernemen/4271076/vesteda-sluit-voormalig-hoofdkantoor-in-maastricht.html
http://www.nu.nl/ondernemen/4271076/vesteda-sluit-voormalig-hoofdkantoor-in-maastricht.html
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/april/bestemmingsplan-zuid/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/april/bestemmingsplan-zuid/
http://us10.campaign-archive1.com/?u=dffa514b5f17c3f7f29fba077&id=1834027259
http://us10.campaign-archive1.com/?u=dffa514b5f17c3f7f29fba077&id=1834027259


57 miljoen voor fietsparkeren

“Het bouwen van nieuwe fietsenstallingen in Amsterdam begint op stoom te raken. Begin mei  
is de nieuwe stalling aan de IJzijde bij het Centraal Station geopend en deze zomer opent er 
een stalling met 3.000 plekken bij station Zuid (Mahlerplein).” lees meer op de website van 
Amsterdam

Nieuwsbrief Zuid van 2 juni lees meer

7 juni Commissie Leefomgeving en Economie, 20:00, President Kennedylaan 923

Op de agenda punt 7  fietsparkeerduurbeperking van 42 dagen bij station Zuid en RAI. En: 
Voorlopig ontwerp hoofdentree Amstelpark csie flap entree Amstelpark (tekststuk | 45.6Kb) 
Bijlage 1 Inrichtingsontwerp hoofdingang Amstelpark (tekststuk | 1.6Mb). bekijk hier de 
agenda

9 juni 11.00-12.30 uur vergadering DB Stadsregio Amsterdam, Stadhuis Amsterdam

5 juli 18.30-20.00 uur Regioraadsessie Verkeer en Vervoer, Stadhuis Amsterdam, De agenda 
nog niet bekend.

WERK 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.

Hier vindt u een overzichtskaart van alle werkzaamheden 

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat

Bouwbedrijf de Nijs heeft een tijdelijk fietspad op het terrein aangelegd. Het intrillen van 
damwanden is gestart daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van de 
funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. lees meer in de 
bewonersbrief Gerrit Rietveld Academie Nieuwsbrief...

Bouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De kavel ligt tussen 
de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: bewonersbrief 
dienst Zuidas

Aan de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer 
verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het 
zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 - januari 2017     De werkzaamheden 
zullen bestaan uit het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van 
de gracht, het aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten 
van het maaiveld.  Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting 
(richting Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe 
in de avond- en nachtelijke uren gewerkt. lees meer
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T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium - parkeergarage en fietspad afgesloten    
Betonstorten en vlinderen. lees meer Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van 
de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft wel open.   

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav 
Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R 
garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De 
Boelelaan. Download de bewonersbrief (PDF, 107 kB) voor meer informatie.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

STADSDEEL

Verleende omgevingsvergunning/Verleende staanplaatsvergunning

* Europaboulevard, 1083 HZ: voor het innemen van een staanplaats buiten de markt aan de 
Europaboulevard ter hoogte van de ingang van het Amstelpark met een mobiele 
verkoopwagen van 3,00 x 2,00 meter voor de verkoop van wafels en zoetwaren, frisdranken 
en hotdogs, tot 1 november 2016 verzonden d.d. 27 mei 2016. Dossiernummer 2016-16871.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het loket stadsdeel Zuid via 
het gemeentelijk informatienummer 14 020.

* De Boelelaan 1091, 1081 HV: voor het innemen van een staanplaats gedurende de periode 
van 1 juni 2016 tot en met 1 november 2016 voor de verkoop van stews, salades, snacks en 
sappen vanuit een zeecontainer van 6,1 meter x 2,4 meter, verzonden d.d. 31 mei 2016. 
Dossiernummer 2016-17207.

Voor het inzien van het besluit en de stukken maak een afspraak via het gemeentelijk 
informatienummer 14 020. Niet mee eens? Informatie over bezwaar maken.

Aanvraag evenementenvergunning  

* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Het grote TuinFeest" op 12 
augustus 2016 tot en met 14 augustus 2016 (dag 1 van 16.00 uur tot 23.30 uur) dag 2 van 
11.00 uur- 23.30 en dag 3 van 11.00 uur tot 23.00 uur. Dossiernummer 2016-16498.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij 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.

ODNZKG

Aanvraag omgevings/kapvergunning 

data gepubliceerd en beëindiging en klik op straatnaam voor volledige tekst

02-06-2016 14-07-2016 Zuidas Zuid, Amsterdam. Kappen van 4 bomen, Aanvrager: 
Boomadvies Nederland 

Aanvraag omgevingsvergunning

31-05-2016 12-07-2016 Gustav Mahlerlaan 50, Amsterdam. Renovatie van een bestaande 
lobby inclusief een aanpassing aan de gevel van gebouw ITO toren.
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31-05-2016 12-07-2016 Gustav Mahlerlaan 900, Amsterdam  Wijziging Mahler 900 op kavel 
14.

31-05-2016 12-07-2016 Barbara Strozzilaan 310, Amsterdam. Plaatsen o.a. 2 nooddeuren

31-05-2016 12-07-2016 Tommaso Albinonistraat 60, Amsterdam. Plaatsen glazen wand op 
balkon van een appartement

Verleende omgevingsvergunning

02-06-2016 15-07-2016 Beatrixpark, Amsterdam. Kappen van 16 bomen. 

31-05-2016 12-07-2016 Prinses Irenestraat 31-33, Amsterdam. Realiseren van een warmte- 
en koudebron ten behoeve van een open bodemenergiesysteem. Aanvrager: De Goede 
Doelen loterij.

Beslistermijn verlengd

23-05-2016 04-07-2016 Europaboulevard, Amsterdam. Het oprichten van een hotelcomplex 
met 24 verdiepingen en een 2-laagse ondergrondse parkeergarage. Aanvrager: COD b.v.

Thomaskerk 50 jaar    Op de website 8weekly.nl komt binnenkort een Special over de 50-
jarige Thomaskerk en architect K.L. Sijmons.

7 juni 12:30-13:00 uur lunchconcert door Queen's Priest Renaissance Consort bestaande uit 
6 jonge musici, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      

12 juni Zuidas Run op het Gershwinplein    Op de Gustav Mahlerlaan zal verkeer de gehele 
dag gestremd zijn. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

15  en 29 juni, 15:00-16:30 uur Thomasthee, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Tijdens ThomasThee, een activiteit van de Thomaskerkgemeente, kan de tentoonstelling met 
negen schilderijen die Yve du Bois speciaal voor de kerkzaal maakte worden bekeken. Op 15 
juni vindt aansluitend aan ThomasThee om 17:00 uur de opening van de tentoonstelling 
plaats. Els van Swol zal op verzoek van de kunstenaar een korte inleiding over het getoonde 
werk houden.  Hierna treedt het duo RAE & EVO op, accordeon, basgitaar en zang. Klik hier 
voor meer informatie

16 juni 18.30 tot 21.00 Grote mensen Ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2 

19 juni 14.00 opera Le Nozze di door B.O.O. in het Gijsbrecht van Aemstelpark, 
Ontmoetingseiland    B.O.O.M brengt  Le Nozze on the move, oftewel Le Nozze di Figaro 
van W.A. Mozart. Een opera geliefd bij velen, vanwege de schitterende muziek. In plaats van 
3 uur wordt het verhaal verteld in 90 minuten. Bij slecht weer wordt het concert verhuisd naar 
het Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112. Entree zitplaats: € 5,00 (inclusief koffie +). 
Reserveren zitplaats: WOC Buitenveldert: 020-644 99 36 en ontmoetingseiland@kpnmail.nl

tot 30 juni Foto-expositie Zo Zuidas in BAUT Pr. Irenestraat 31-33     ”Bij BAUT Zuidas zijn 
foto's te zien van Peter Boer, fotograaf van Het Financieele Dagblad. Hij werkte aan een 
serie: 'Zo Zuidas', waarbij hij de Zuidas en zijn ‘bevolking’ vastlegde. De mooiste beelden uit 
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deze serie zijn te zien op grote doeken in BAUT Zuidas. Eén van de foto’s is bovendien te 
koop.” bron: facebook

3 juli 14.00 uur Kruidenwandeling Artsenijhof Beatrixpark

9 juli wordt er een speciale EK Wandeltocht georganiseerd door Walking Amsterdam. Tijdens 
deze unieke tocht van 15 kilometer ervaar je de sfeer van de Europese Kampioenschappen. 
In Zuidas is er de Amstelroute: start bij Old School, 200m van station RAI. lees meer

======= weekb 24

15 juni Beeldvormende vergadering- Groenbeheer in stadsdeel Zuid

De bestuurscommissie houdt een beeldvormende vergadering van 19.30 – 21.30/22.00 uur, 
start: Werf Luchtvaartstraat 9. Op het programma o.a.: bezichtiging van de nieuwe werf Zuid 
en een wandeling langs Huis te Vraag, Jaagpad en het IJsbaanpad. Er is gelegenheid voor 
vragen en discussie. Afsluiting met een drankje. Aanmelden niet nodig. bekijk de agenda 

Ter inzage: van 2 juni -13 juli ligt het concept-Uitvoeringsbesluit voor het plangebied 
Strawinsky  

Voordat de gemeenteraad het voorgelegd krijgt, biedt dienst Zuidas belanghebbenden de 
mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken.  Inspraakreacties stuurt u, o.v.v. uw naam en 
adres, naar info@zuidas.nl of per post naar Zuidas Amsterdam, t.a.v. de heer J. Eppenga, 
Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Mondeling een inspraakreactie geven kan via het 
secretariaat van Zuidas tel: 020 575 21 11. Op 15 juni 2016 van 19.00 tot 20.30 houdt dienst 
Zuidas over het UB een informatiebijeenkomst in BAUT Zuidas, Prinses Irenestraat 
31-33. Aanmelden kan tot 13 juni via info@zuidas.nl. 

Mysterieus wit paviljoen op Zuidplein open van 12.00-18.00     “Het spierwitte paviljoen is 
een tijdelijk kunstobject dat speelt met het besef van tijd, plaats en ruimte van de bezoeker. 
Het werk, 'Untitled 2016', is van de Kroatisch-Nederlandse kunstenaar Tomo Savic-Gecan in 
een bijzondere samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven. Door de plaatsing van 
het kunstwerk midden op het Zuidplein creëert het object ontmoeting, nieuwsgierigheid en 
gesprek. Untitled 2016 is t/m 24 juli geopend van dinsdag tot en met zaterdag tussen 12:00 en 
18:00 uur.” lees meer over wat er binnen gebeurt, Bron: dienst Zuidas

22 juni 12.00 uur Feestelijk moment in Beatrixpark

De zomerstop van de werkzaamheden wordt gevierd met een feestelijk moment waarop u 
kunt zien wat er allemaal al is gebeurd, maar waar u ook kunt ontdekken wat er verder gaat 
gebeuren in het park. Fietser, wandelaar, sporter, hondenbezitter, kantoorbewoner, buur en 
vriend iedereen is van harte welkom. Beatrixpark, 12.00 -14.00 uur,zuidelijke kant bij het 
grote grasveld voorbij Restaurant AS over de Pr. Irenebrug richting RAI. Meedoen aan een 
gratis demo Bootcamp? meld je dan aan via: communicatie@zuidas.nl. En: Het speeltoestel 
Cave in het park is door vandalen beschadigd. Binnenkort wordt het hersteld.

Zuidasdok en bomenkap
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Dienst Zuidas berichtte: “Voor de realisatie van Zuidasdok moeten bomen worden verwijderd. 
De aanvraag van de kapvergunning wordt momenteel voorbereid.” Er staan meer bomen dan 
eerder was berekend. lees meer 

Wooncomplex Square feestelijk geopend“8 juni vond de feestelijke opening plaats van het 
wooncomplex Square. Het gebouw huisvest 111 huurappartementen in het middensegment. 
Prominent onderdeel van de feestelijkheden was de onthulling van de toegangspoort van het 
binnenterrein van appartementencomplex, ontworpen door kunstenaars.” lees meer op de 
website Amsterdam Zuid

110 vrije sector huurwoningen in het nieuwbouwproject Xavier aan de Zuidas 

Test in Zuid met green junkie voor schone lucht 

“Schone lucht is immers essentieel voor de leefbaarheid en gezondheid van Amsterdammers. 
Daarvoor wordt tien dagen lang een testopstelling met planten en een windtunnel geplaatst op 
groenstroken in de President Kennedylaan t/o nr 70.” lees meer 

Two Amsterdam worden hotel en kantoor

Provast berichtte: ”In het hart van de Zuidas, direct naast het WTC en station Amsterdam 
Zuid, herontwikkelt Provast de ‘Twin Towers’ voor het Commerz Real open-ended real estate 
fund hausInvest. De oorspronkelijke gebouwen (Akzo en Stibbe) dateren uit het begin van de 
jaren 90. De huidige huurders keren niet terug. Hiermee is de weg vrij om de twee 
kantoortorens te transformeren....  De oplevering wordt eind 2018 verwacht.* lees meer en 
hier een artikel in Het Parool

Het Parool kopte: Kantorenkrapte leidt tot bouwwoede op de Zuidas  lees meer over o.a. 
Nomahouse

Foodretailer Market 33 komt naar de Amsterdamse Zuidas.

In september start tender voor kavel in kop Zuidas

15 juni Raadscommissievergadering en 22 juni gemeenteraad

- In de vergadering van de raadscommissie Infra en Duurzaamheid waren op 8 juni o.a. de 
volgende punten geagendeerd; V&V punt 16  Terugkoppelen voortgang toezeggingen college 
inzake fijnmazig OV met buurtbussen Nr. BD2016-007870. De Gelderlandplein buslijnen 
lopen t/m december 2016;  Duurzaamheid punt 22 Vaststellen maatregelen milieuzones en 
schoner parkeren uit het maatregelpakket "Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een 
uitstootvrij 2025" Nr. BD2016-004822; : bij tkn 15 uniforme bomenverordening voor 
Amsterdam en herplantfonds bomen. bekijk de agende

- 15 juni vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 uur - 17.00 uur en 
van 19.30 uur - 22.30 uur, locatie: De Rooszaal, 0239, stadhuis

Op de agenda: Bestuurlijk Stelsel punt 13, Vaststellen actualisatie gebiedsagenda's Nr. 
BD2016-007462. Gebiedsagenda Zuid kent geen wijzigingen. RO punt 15, Instemmen met 
Financieel Perspectief Zuidas 2015 Nr. BD2016-005953 (voordracht gemeenteraad d.d. 22 
juni 2016) Bijlage 1 Raadsvoordracht Actualisatie Financieel Perspectief 2015 Zuidas 
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20160422 V160518(54.6Kb) en Bijlage 2 Eindejaars Actualisatie Financieel Perspectief 2015 
Zuidas 160330 (2.3Mb) en punt 20 Kennisnemen van het collegebesluit tot vaststellen van 
Ruimte voor de Stad - Koers 2025 Nr. BD2016-008310. Koers 2025 heeft de tuinders van 
Amstelglorie verontrust dus zij gaan inspreken en er is een petitie. lees meer 

Stadsregio Amsterdam & Uithoornlijn consultatieronde (o.a. tracédeel Uithoorn) Wat 
vindt u van de Uithoornlijn? Reageer vóór 30 juni! en13 juni inloopbijeenkomst,17:00 
tot 21:00 uur, Thamerkerk, Amsteldijk-Noord 1, UithoornIn 2015 is gestart met het 
onderzoek naar de mogelijke doortrekking van de vernieuwde Amstelveenlijn naar Uithoorn. 
Een onderzoek dat moet leiden tot een besluit of de Uithoornlijn haalbaar, maakbaar, 
betaalbaar en wenselijk is. Dat besluit wordt in het najaar van 2016 genomen door de 
gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen, de regioraad van de Stadsregio Amsterdam en 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland. Tijdens de consultatieronde kan 
iedereen reageren op de voorkeursvariant (in Uithoorn) van de stuurgroep en de 
onderzoeksresultaten. Dat kan door een email te sturen naar 
uithoornlijn@stadsregioamsterdam.nl of stuur een brief naar: Project Uithoornlijn p/a 
Stadsregio Amsterdam, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam. kijk hier voor documenten en 
het reactieformulier. 

WERK 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.

Hier vindt u een overzichtskaart

Prorail

* In de nacht van 18 juni op 19 juni rijdt er een slijptrein op het traject Diemen-
Riekerpolder.

* Geen treinverkeer tussen Duivendrecht en Schiphol op: 31 juli (23.30 uur) en 1 
augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 2 augustus: 
Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam 
Bijlmer Arena: 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer 
Arena. Reizigers worden geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend 
vervoer. 10 augustus 2016 zijn de twee extra sporen tussen Schiphol/Riekerpolder en 
Duivendrecht klaar. De nieuwe sporen zijn vanaf die dag in gebruik, maar de inzet van extra 
treinen moet wachten op de invoering van de dienstregeling van 2017 in december 2016. lees 
meer 

13 en 14 juni ‘s nachts herstellen wegdek Fred Roeskestraat      In het vierde kwartaal 
2016 start de herprofilering van de straat, maar in de tussentijd moet de kwaliteit van de weg 
ook goed zijn. Daarom gaat de gemeente in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 juni 
tussen 19.00-7.00 uur het wegdek herstellen. Dit kan geluidshinder geven. bron: 
bewonersbrief
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Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat     Bouwbedrijf de Nijs is gestart met 
het verwijderen van groen en het aanleggen van een tijdelijk fietspad op het terrein. Het 
intrillen van damwanden is gestart daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren 
van de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. lees meer in de 
bewonersbrief Gerrit%20Rietveld%20Academie%20-%20Nieuwsbrief%20de%20Nijs%20-
%20juni2016%20-%20damwanden%20en...

Bouw woongebouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De 
kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas

Aan de De Boelelaan Oost    Tijdens de werkzaamheden blijven alle gebouwen bereikbaar. 
Maart 2018 is het werk klaar.

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 - januari 2017     De werkzaamheden 
zijn: het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van de gracht, het 
aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten van het maaiveld.  
Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting 
Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de 
avond- en nachtelijke uren gewerkt. lees meer

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage    De komende tijd betonstorten 
en vloeren vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het 
uitgraven van grond en het inbrengen van palen. De zuidtoren word 15 verdiepingen hoog. 
Voor het einde van het jaar wordt het hoogste punt bereikt. Werktijden zijn maandag t/m 
zaterdag van 7 tot 19 uur. lees meer

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

GEMEENTE Kennisgeving:

* Terinzagelegging tot 29 juli 2016: Concept-Visie Openbare Ruimte 2025. Richtlijnen 
voor ontwikkeling en beheer van de Amsterdamse openbare ruimte. Schriftelijke zienswijzen 
richten aan de gemeenteraad van Amsterdam, p/a de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, 
Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, of per e-mail naar y.limmen@amsterdam.nl

* Kennisgeving: Concept beleidskader ‘1Amsterdam Heel en Schoon’ vrijgegeven voor 
inspraakT/m 30 juli 2016 kunt u schriftelijk uw zienswijze richten aan: Gemeente 
Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, Kennis en Kaders, t.a.v. 1Amsterdam Heel en 
Schoon, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, of per e-mail naar: 
amsterdamheelenschoon@amsterdam.nl.

STADSDEEL Bekendmaking:

* Verkeersbesluit voor het instellen van een verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen 
buiten de daarvoor bestemde voorzieningen op het Zuidplein en het Gustav Mahlerplein 
Amsterdam-Zuid 

* Verkeersbesluit Beethovengebied Amsterdam-Zuid      Betreft o.a. Brommers niet meer 
toegestaan in Beatrixpark en het stukje Pr. Irenestraat vanaf Beethovenstraat ingang 
Beatrixaprk wordt fietspad.  .... lees verder  en bekijk het kaartje. Bezwaar maken binnen 6 
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weken na publicatiedatum bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel 
Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende staanplaatsvergunning

* Beethovenstraat 31, 1077 HM: voor het innemen van een tijdelijke staanplaats buiten de 
markt met een mobiele winkelunit, verzonden d.d. 6 juni 2016. Dossiernummer 2016-17800.

Verleende horecavergunning

* George Gershwinplein 1, 1082 MV: voor het houden van het evenement op 12 juni 2016 
van 10.00 uur tot 17.00 uur, verzonden d.d. 7 juni 2016. Dossiernummer 2016-17066. 

Verleende evenementenvergunning

* Euopaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Glory 31 Amsterdam" op 
25 juni 2016, van 17:00 uur tot 00:00 uur, verzonden d.d. 9 juni 2016. Dossiernummer 
2016-17216. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

* 09-06-2016  21-07-2016  Fred. Roeskestraat, Amsterdam het kappen van 4 bomen 

* 08-06-2016  20-07-2016  Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam plaatsen van grondwaterbron 
met putbehuizing. Aanvrager: ABN AMRO Bank N.V.

* 07-06-2016  19-07-2016  Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam vervangen gevelreclame: 
Deloitte Holding 

Verleende omgevingsvergunning Wabo uitgebreide procedure

* 08-06-2016  22-07-2016 Vijfhoek (tussen de Prinses Irenestraat en Zuidplein), Amsterdam 
planologisch afwijken van de bestemming t.b.v. het realiseren van een fietsgarage

Thomaskerk 50 jaar      Op de website 8weekly.nl staat een Special over de 50-jarige 
Thomaskerk en architect K.L. Sijmons:

21 juni 2016, 12:30-13:00 uur Lunchconcert door Ramon Lormans, marimba, 
Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     

15 en 29 juni, 15:00-16:30 uur Thomasthee, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Tijdens ThomasThee, een activiteit van de Thomaskerkgemeente, kan de tentoonstelling met 
negen schilderijen die Yve du Bois speciaal voor de kerkzaal maakte worden bekeken. Op 15 
juni vindt aansluitend aan ThomasThee om 17:00 uur de opening van de tentoonstelling 
plaats. Els van Swol zal op verzoek van de kunstenaar een korte inleiding over het getoonde 
werk houden. Hierna treedt het duo RAE & EVO op, accordeon, basgitaar en zang. Klik hier 
voor meer informatie
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16 juni 18.30 tot 21.00 Grote mensen Ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Claude 
Debussylaan 2 

19 juni 14.00 opera Le Nozze di door B.O.O. in het Gijsbrecht van Aemstelpark, 
Ontmoetingseiland      B.O.O.M brengt  Le Nozze on the move, oftewel Le Nozze di Figaro 
van W.A. Mozart. Een opera geliefd bij velen, vanwege de schitterende muziek. In plaats van 
3 uur wordt het verhaal verteld in 90 minuten. Bij slecht weer wordt in het Huis van de Wijk, 
A.J. Ernststraat 112. Entree zitplaats: € 5,00 (inclusief koffie +). Reserveren zitplaats: WOC 
Buitenveldert: 020-644 99 36 en ontmoetingseiland@kpnmail.nl

24 juni van 17.00 tot middernacht Zuidas Culinair     Het Zuidplein is het toneel van 
Zuidas Culinair Zomerfeest. Onder het genot van smaken van 22 restaurants uit het gebied 
brengt Hello Zuidas samen met WTCafé De Blauwe Engel een divers muzikaal programma, 
waaronder Lange Frans, Wicked Jazz Sounds, DJ Theo en nog veel meer. Dit jaar komt u ook 
vijf Zuidas winkeliers tegen op het Zuidplein.

tot 30 juni Foto-expositie Zo Zuidas in Baut Pr. Irenestraat 31-33     ”Bij BAUT Zuidas 
zijn foto's te zien van Peter Boer, fotograaf van Het Financieele Dagblad. Hij werkte aan een 
serie: 'Zo Zuidas', waarbij hij de Zuidas en zijn ‘bevolking’ vastlegde. De mooiste beelden uit 
deze serie zijn te zien op grote doeken in BAUT Zuidas.” bron: facebook

3 juli 14.00 uur Kruidenwandeling Artsenijhof Beatrixpark

9 juli EK Wandeltocht georganiseerd door Walking Amsterdam      Tijdens deze unieke 
tocht van 15 kilometer ervaar je de sfeer van de Europese Kampioenschappen. In Zuidas is er 
de Amstelroute: start bij Old School, 200m van station RAI.

25 augustus VUmc Kunstroute  10.00 uur en 15.30, VUmc, De Boelelaan 1117Iedere 
maand organiseert mc een rond;eiding. Die van juni en juli zijn al vol.     VUmc heeft een 
mooie kunstcollectie die bestaat uit schilderijen, foto’s en beelden die geplaatst zijn in de 
openbare ruimten van het ziekenhuis en de polikliniek. Kunstadviseur José de Boer geeft 
toelichting op de kunstwerken.

======================

weekb 25

Het concept-Uitvoeringsbesluit voor plangebied Strawinsky ter inzage van 2 juni -13 juli

Belanghebbenden kunnen nu al hun zienswijze kenbaar maken. Inspraakreacties stuurt u, 
o.v.v. uw naam en adres, naar info@zuidas.nl of per post naar Zuidas t.a.v. de heer J. 
Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Mondeling een inspraakreactie geven kan via 
het secretariaat van Zuidas tel: 020 575 21 11.

Interview met projectleider Buitenveldertsegracht

Dienst Zuidas berichtte: “Het is hard nodig voor de waterhuishouding van Zuidas, maar het 
komt er ook mooi uit te zien. Dat is volgens projectleider Cees Bruijns de kern van de nieuwe 
Buitenveldertsegracht, rondom de VU en het VUmc. ‘Een groot deel van die gracht is een al 
bestaande watergang langs de AJ Ernststraat,’ vertelt hij, ‘maar direct naast het hoofdgebouw 
van de VU graven we de komende maanden een nieuw deel van de gracht’.” lees meer
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Zuidas Run! bekijk het beeldverslag 

21 juni yogales op Mahlerplein  

Hello Zuidas en de gemeente Amsterdam bieden op deze dag yogalessen aan op het Gustav 
Mahlerplein, om 8:30 uur en 17:00 uur. lees meer

De RAI heeft voor de RAI-buurt een Enieuwsbrief. Aanmelden kan via www.rai.nl/
buurtnieuws, Lees meer over het RAI parkeergebouw dat in augustus wordt opgeleverd. 

Tijdelijk OV 2018 t/m 2020

“De bouwwerkzaamheden aan de Amstelveenlijn in 2018 t/m 2020 hebben gevolgen voor de 
reizigers van lijn 51 en lijn 5. Vandaar dat er een plan is voor het tijdelijk openbaar vervoer 
voor die periode: het tijdelijk OV-plan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020. Wat houdt dit plan in?” 
lees meer of in de digitale nieuwsbrief Amstelveenlijn Digitale nieuwsbrief Amstelveenlijn 
juni 2016

Nieuws uit B&W 15 juni bij RO

“Het college van B en W stelt voor aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan Zuidas-
Ravel vast te leggen. Het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch kader voor het 
ontwikkelen van een gemengd woon-werkgebied en de herinrichting van het sportpark Goed 
Genoeg.”

22 juni gemeenteraad om 13:00 uur en 19.30 uur en zo nodig donderdag 23 juni 2016 
vanaf 13.00 uur, Raadzaal

Agendapunt 18 Kennisnemen van de actualisatie Financieel Perspectief Zuidas 2015 en 
vaststellen van de actuele saldi als nieuwe referentiesaldi van de grondexploitatie van de 
Zuidas. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 661)  661.16.Kennisnemen van de actualisatie Financieel 
Perspectief Zuidas 2015 (Voordracht | 279.7Kb),  661A.16.Bijlage 1 Eindejaars Actualisatie 
Financieel Perspectief 2015 Zuidas 160330 (2.3Mb). Agendapunt 19 Vaststellen van het 
bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 662)

Appen met de gemeente? App uw vraag naar 06 4444 0655  lees verder

Publicatie documenten o.a. Nota van Beantwoording Zuidasdok 

lees de Bijlage 1 Vaststellen bp Zuidasdok nota van Beantwoording, Bijlage 2 Vaststellen 
bp Zuidasdok nota van Wijzigingen, Bijlage 2 Vaststellen bp Zuidasdok kaartje.

WERK 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.
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Prorail

* In de nachten van 22-24 en 29 op 30 juni 2016 mogelijk geluidshinder want er rijdt een 
slijptrein

* Geen treinverkeer tussen Duivendrecht en Schiphol op: 31 juli (23.30 uur) en 1 
augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 2 augustus: 
Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam 
Bijlmer Arena: 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer 
Arena. Reizigers worden geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend 
vervoer.10 augustus 2016 zijn de twee extra sporen tussen Schiphol/Riekerpolder en 
Duivendrecht klaar. De nieuwe sporen zijn vanaf die dag in gebruik, maar de inzet van extra 
treinen moet wachten op de invoering van de dienstregeling van 2017 in december 2016. lees 
meer 

In de avond en nacht van 20 en 21 juni Europaboulevard: werkzaamheden geven 
geluidsoverlast

“Er wordt gewerkt aan de Europaboulevard tussen De Boelelaan en op- en afrit van de A10 
binnenring. Het asfalt is versleten en wordt daarom vervangen. Tevens wordt de techniek in 
het wegdek, die ervoor zorgt dat de verkeersregelinstallatie ziet wanneer er een auto voor het 
verkeerslicht staat, vervangen. Ook plaatsen we nieuwe markeringen. Geluidshinder wordt 
zoveel mogelijk voorkomen door te werken voor 23.00 uur Van maandag 20 juni 20:00 uur tot 
dinsdag 21 juni 06:00 uur is de kant richting de RAI deels afgesloten. Autoverkeer kan via een 
rijstrook lang het werk rijden. Op dinsdag 21 juni wordt gewerkt van 22:00 uur tot woensdag 
22 juni 05:00 uur. In deze avond/nacht is de kant richting De Boelelaan volledig afgesloten. 
Autoverkeer wordt omgeleid via De Boelelaan - Beethovenstraat - Stadionweg en 
Diepenbrockstraat en vice versa.” bron: stadsdeel nieuws

De Kruising De Boelelaan - Van der Boechorststraat wordt in de maanden juli en 
augustus 2016 afgesloten wegens werkzaamheden. Oplevering is gepland eind augustus 
2016. lees meer

Aan de De Boelelaan Oost     Uitvoering werkzaamheden vanaf 27 juni tot eind augustus 
vanaf de Beethovenstraat tot aan de Europaboulevard en de Tommaso Albinonistraat 
(zie kaartje) bron: bewonersbrief. Tijdens de werkzaamheden blijven alle gebouwen 
bereikbaar. Maart 2018 is het werk klaar.

Heien t/m juli VUmc Imaging Center     De heiwerkzaamheden zullen helaas overlast 
veroorzaken. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Momenteel zijn 
er een drietal heistellingen actief in de bouwput. Twee van deze stellingen zijn uitgerust 
middels een geluidsmantel (rubberen harmonica) om geluidsoverlast zoveel mogelijk te 
beperken. Dit zijn de stellingen waarmee in de grond gevormde palen worden geproduceerd 
(de zo genoemde vibropalen). De derde stelling brengt geprefabriceerde palen (vooraf in de 
fabriek vervaardigde palen) in de grond aan. Hierbij is de inzet van een geluidsmantel 
technisch niet mogelijk. De reden hiervoor is dat de geprefabriceerde palen omhoog moeten 
worden gehesen, waarna ze rechtop worden gezet onder het heiblok. Dit in tegenstelling tot de 
vibro stellingen. Deze stellingen hebben een vaste buis onder het heiblok staan die niet 
gehesen hoeft te worden. bron: bewonersbrief VUmc
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Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat     Bouwbedrijf De Nijs is gestart met 
het verwijderen van groen en het aanleggen van een tijdelijk fietspad op het terrein. Ook het 
intrillen van damwanden is gestart daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren 
van de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. bron: bewonersbrief 

Bouw woongebouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De 
kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 - januari 2017     De werkzaamheden 
zijn: het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van de gracht, het 
aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten van het maaiveld.  
Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting 
Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de 
avond- en nachtelijke uren gewerkt.  lees meer

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren 
vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven 
van grond en het inbrengen van palen. De zuidtoren word 15 verdiepingen hoog. Voor het 
einde van het jaar wordt het hoogste punt bereikt. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 
tot 19 uur. lees meer in de bewoners brief 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en 
ODNZKG

GEMEENTE  Kennisgeving:

* Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidasdok (2016, nr. 131/332) met nota van 
beantwoording en nota van wijzigingen plus de kaart. Bijlage 1 Vaststellen bp 
Zuidasdok Nota van Beantwoording, Bijlage 2 Vaststellen bp ZuidasdokNota van 
Wijzigingen en Bijlage 2 Vaststellen bp Zuidasdok kaartje

* Herziening bestemmingsplan Kop Zuidas

Het gaat om een gedeeltelijke herziening. Bij de planuitvoering is gebleken dat er een 
verschrijving is in de juridische regeling van het bestemmingsplan waardoor woningbouw 
niet mogelijk lijkt op een ontwikkelkavel waar dit wel is beoogd. De herziening voorziet in 
herstel. Het totale programma en de bouwregeling blijven ongewijzigd. In een later stadium 
volgt terinzagelegging.

STADSDEEL 

 * Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 841 A 

WATERSCHAP

* Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van 
een parkeerkelder ter hoogte van het Europaplein (t.b.v. bouw hotel) - AGV - W-16.00777 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 
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Aanvraag omgevingsvergunning

14-06-2016  26-07-2016  De Boelesloot, nabij Beethovenstraat (AK 4555), Amsterdam 
betreft het bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO - 1713309 t.w: het plaatsen 
van een zitbank aan de bovenkant trap

Verleende omgevingsvergunning Wabo 

17-06-2016  29-07-2016  Europaplein 22, Amsterdam , het realiseren van een gebouw 
Strand Zuid

13-06-2016  26-07-2016  Europaplein 22, Amsterdam, kappen van 8 bomen t.b.v. bouw 
Strand Zuid

Beslistermijn verlengd met 2 weken

* 10-06-2016  22-07-2016  Europaplein 22, Amsterdam betreft realiseren gebouw Strand 
Zuid

21 juni 2016, 12:30-13:00 uur Lunchconcert door Ramon Lormans, marimba, 
Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     

24 juni van 17.00 tot middernacht Zuidas Culinair     Het Zuidplein is het toneel van 
Zuidas Culinair Zomerfeest. Onder het genot van smaken van 22 restaurants uit het gebied 
brengt Hello Zuidas samen met WTCafé De Blauwe Engel een divers muzikaal programma, 
waaronder Lange Frans, Wicked Jazz Sounds, DJ Theo en nog veel meer. Dit jaar komt u ook 
vijf Zuidas winkeliers tegen op het Zuidplein.

29 juni, 15:00-16:30 uur Thomasthee, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Tijdens ThomasThee, een activiteit van de Thomaskerkgemeente, kan de tentoonstelling met 
negen schilderijen die Yve du Bois speciaal voor de kerkzaal maakte, worden bekeken. Klik 
hier voor meer informatie

Mysterieus wit paviljoen op Zuidplein open t/m 24 juli dinsdag t/m zaterdag van 
12.00-18.00     “Het spierwitte paviljoen is een tijdelijk kunstobject dat speelt met het besef 
van tijd, plaats en ruimte van de bezoeker. Het werk, 'Untitled 2016', is van de Kroatisch-
Nederlandse kunstenaar Tomo Savic-Gecan in een bijzondere samenwerking met het Van 
Abbemuseum in Eindhoven. lees meer over wat er binnen gebeurt.” Bron: dienst Zuidas

NMT zomerborrel 30 juni van 17 tot 20 uur op De Boeletuin in Zuidas

3 juli 14.00 uur Kruidenwandeling Artsenijhof Beatrixpark

25 augustus VUmc Kunstroute  10.00 uur en 15.30, VUmc, De Boelelaan 1117   Iedere 
maand organiseert mc een rondleiding. Die van juni en juli zijn al vol.     VUmc heeft een 
mooie kunstcollectie die bestaat uit schilderijen, foto’s en beelden die geplaatst zijn in de 
openbare ruimten van het ziekenhuis en de polikliniek. Kunstadviseur José de Boer geeft een 
toelichting op de kunstwerken.
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========= weekb 25

Het concept-Uitvoeringsbesluit voor plangebied Strawinsky ter inzage van 2 juni -13 juli

Belanghebbenden kunnen nu al hun zienswijze kenbaar maken. Inspraakreacties stuurt u, 
o.v.v. uw naam en adres, naar info@zuidas.nl of per post naar Zuidas t.a.v. de heer J. 
Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Mondeling een inspraakreactie geven kan via 
het secretariaat van Zuidas tel: 020 575 21 11.

Interview met projectleider Buitenveldertsegracht

Dienst Zuidas berichtte: “Het is hard nodig voor de waterhuishouding van Zuidas, maar het 
komt er ook mooi uit te zien. Dat is volgens projectleider Cees Bruijns de kern van de nieuwe 
Buitenveldertsegracht, rondom de VU en het VUmc. ‘Een groot deel van die gracht is een al 
bestaande watergang langs de AJ Ernststraat,’ vertelt hij, ‘maar direct naast het hoofdgebouw 
van de VU graven we de komende maanden een nieuw deel van de gracht’.” lees meer

Zuidas Run! bekijk het beeldverslag 

21 juni yogales op Mahlerplein  

Hello Zuidas en de gemeente Amsterdam bieden op deze dag yogalessen aan op het Gustav 
Mahlerplein, om 8:30 uur en 17:00 uur. lees meer

De RAI heeft voor de RAI-buurt een Enieuwsbrief. Aanmelden kan via www.rai.nl/
buurtnieuws, Lees meer over het RAI parkeergebouw dat in augustus wordt opgeleverd. 

Tijdelijk OV 2018 t/m 2020

“De bouwwerkzaamheden aan de Amstelveenlijn in 2018 t/m 2020 hebben gevolgen voor de 
reizigers van lijn 51 en lijn 5. Vandaar dat er een plan is voor het tijdelijk openbaar vervoer 
voor die periode: het tijdelijk OV-plan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020. Wat houdt dit plan in?” 
lees meer of in de digitale nieuwsbrief Amstelveenlijn Digitale nieuwsbrief Amstelveenlijn 
juni 2016

Nieuws uit B&W 15 juni bij RO

“Het college van B en W stelt voor aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan Zuidas-
Ravel vast te leggen. Het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch kader voor het 
ontwikkelen van een gemengd woon-werkgebied en de herinrichting van het sportpark Goed 
Genoeg.”

22 juni gemeenteraad om 13:00 uur en 19.30 uur en zo nodig donderdag 23 juni 2016 
vanaf 13.00 uur, Raadzaal

Agendapunt 18 Kennisnemen van de actualisatie Financieel Perspectief Zuidas 2015 en 
vaststellen van de actuele saldi als nieuwe referentiesaldi van de grondexploitatie van de 
Zuidas. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 661)  661.16.Kennisnemen van de actualisatie Financieel 
Perspectief Zuidas 2015 (Voordracht | 279.7Kb),  661A.16.Bijlage 1 Eindejaars Actualisatie 
Financieel Perspectief 2015 Zuidas 160330 (2.3Mb). Agendapunt 19 Vaststellen van het 
bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 662)
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Appen met de gemeente? App uw vraag naar 06 4444 0655  lees verder

Publicatie documenten o.a. Nota van Beantwoording Zuidasdok 

lees de Bijlage 1 Vaststellen bp Zuidasdok nota van Beantwoording, Bijlage 2 Vaststellen 
bp Zuidasdok nota van Wijzigingen, Bijlage 2 Vaststellen bp Zuidasdok kaartje.

WERK 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.

Prorail

* In de nachten van 22-24 en 29 op 30 juni 2016 mogelijk geluidshinder want er rijdt een 
slijptrein

* Geen treinverkeer tussen Duivendrecht en Schiphol op: 31 juli (23.30 uur) en 1 
augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 2 augustus: 
Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam 
Bijlmer Arena: 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer 
Arena. Reizigers worden geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend 
vervoer.10 augustus 2016 zijn de twee extra sporen tussen Schiphol/Riekerpolder en 
Duivendrecht klaar. De nieuwe sporen zijn vanaf die dag in gebruik, maar de inzet van extra 
treinen moet wachten op de invoering van de dienstregeling van 2017 in december 2016. lees 
meer 

In de avond en nacht van 20 en 21 juni Europaboulevard: werkzaamheden geven 
geluidsoverlast

“Er wordt gewerkt aan de Europaboulevard tussen De Boelelaan en op- en afrit van de A10 
binnenring. Het asfalt is versleten en wordt daarom vervangen. Tevens wordt de techniek in 
het wegdek, die ervoor zorgt dat de verkeersregelinstallatie ziet wanneer er een auto voor het 
verkeerslicht staat, vervangen. Ook plaatsen we nieuwe markeringen. Geluidshinder wordt 
zoveel mogelijk voorkomen door te werken voor 23.00 uur Van maandag 20 juni 20:00 uur tot 
dinsdag 21 juni 06:00 uur is de kant richting de RAI deels afgesloten. Autoverkeer kan via een 
rijstrook lang het werk rijden. Op dinsdag 21 juni wordt gewerkt van 22:00 uur tot woensdag 
22 juni 05:00 uur. In deze avond/nacht is de kant richting De Boelelaan volledig afgesloten. 
Autoverkeer wordt omgeleid via De Boelelaan - Beethovenstraat - Stadionweg en 
Diepenbrockstraat en vice versa.” bron: stadsdeel nieuws

De Kruising De Boelelaan - Van der Boechorststraat wordt in de maanden juli en 
augustus 2016 afgesloten wegens werkzaamheden. Oplevering is gepland eind augustus 
2016. lees meer
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Aan de De Boelelaan Oost     Uitvoering werkzaamheden vanaf 27 juni tot eind augustus 
vanaf de Beethovenstraat tot aan de Europaboulevard en de Tommaso Albinonistraat 
(zie kaartje) bron: bewonersbrief. Tijdens de werkzaamheden blijven alle gebouwen 
bereikbaar. Maart 2018 is het werk klaar.

Heien t/m juli VUmc Imaging Center     De heiwerkzaamheden zullen helaas overlast 
veroorzaken. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Momenteel zijn 
er een drietal heistellingen actief in de bouwput. Twee van deze stellingen zijn uitgerust 
middels een geluidsmantel (rubberen harmonica) om geluidsoverlast zoveel mogelijk te 
beperken. Dit zijn de stellingen waarmee in de grond gevormde palen worden geproduceerd 
(de zo genoemde vibropalen). De derde stelling brengt geprefabriceerde palen (vooraf in de 
fabriek vervaardigde palen) in de grond aan. Hierbij is de inzet van een geluidsmantel 
technisch niet mogelijk. De reden hiervoor is dat de geprefabriceerde palen omhoog moeten 
worden gehesen, waarna ze rechtop worden gezet onder het heiblok. Dit in tegenstelling tot de 
vibro stellingen. Deze stellingen hebben een vaste buis onder het heiblok staan die niet 
gehesen hoeft te worden. bron: bewonersbrief VUmc

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat     Bouwbedrijf De Nijs is gestart met 
het verwijderen van groen en het aanleggen van een tijdelijk fietspad op het terrein. Ook het 
intrillen van damwanden is gestart daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren 
van de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. bron: bewonersbrief 

Bouw woongebouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De 
kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 - januari 2017     De werkzaamheden 
zijn: het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van de gracht, het 
aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten van het maaiveld.  
Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting 
Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de 
avond- en nachtelijke uren gewerkt.  lees meer

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren 
vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven 
van grond en het inbrengen van palen. De zuidtoren word 15 verdiepingen hoog. Voor het 
einde van het jaar wordt het hoogste punt bereikt. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 
tot 19 uur. lees meer in de bewoners brief 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en 
ODNZKG

GEMEENTE  Kennisgeving:

* Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidasdok (2016, nr. 131/332) met nota van 
beantwoording en nota van wijzigingen plus de kaart. Bijlage 1 Vaststellen bp 
Zuidasdok Nota van Beantwoording, Bijlage 2 Vaststellen bp ZuidasdokNota van 
Wijzigingen en Bijlage 2 Vaststellen bp Zuidasdok kaartje

* Herziening bestemmingsplan Kop Zuidas
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Het gaat om een gedeeltelijke herziening. Bij de planuitvoering is gebleken dat er een 
verschrijving is in de juridische regeling van het bestemmingsplan waardoor woningbouw 
niet mogelijk lijkt op een ontwikkelkavel waar dit wel is beoogd. De herziening voorziet in 
herstel. Het totale programma en de bouwregeling blijven ongewijzigd. In een later stadium 
volgt terinzagelegging.

STADSDEEL 

 * Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 841 A 

WATERSCHAP

* Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van 
een parkeerkelder ter hoogte van het Europaplein (t.b.v. bouw hotel) - AGV - W-16.00777 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

14-06-2016  26-07-2016  De Boelesloot, nabij Beethovenstraat (AK 4555), Amsterdam 
betreft het bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO - 1713309 t.w: het plaatsen 
van een zitbank aan de bovenkant trap

Verleende omgevingsvergunning Wabo 

17-06-2016  29-07-2016  Europaplein 22, Amsterdam , het realiseren van een gebouw 
Strand Zuid

13-06-2016  26-07-2016  Europaplein 22, Amsterdam, kappen van 8 bomen t.b.v. bouw 
Strand Zuid

Beslistermijn verlengd met 2 weken

* 10-06-2016  22-07-2016  Europaplein 22, Amsterdam betreft realiseren gebouw Strand 
Zuid

21 juni 2016, 12:30-13:00 uur Lunchconcert door Ramon Lormans, marimba, 
Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     

24 juni van 17.00 tot middernacht Zuidas Culinair     Het Zuidplein is het toneel van 
Zuidas Culinair Zomerfeest. Onder het genot van smaken van 22 restaurants uit het gebied 
brengt Hello Zuidas samen met WTCafé De Blauwe Engel een divers muzikaal programma, 
waaronder Lange Frans, Wicked Jazz Sounds, DJ Theo en nog veel meer. Dit jaar komt u ook 
vijf Zuidas winkeliers tegen op het Zuidplein.

29 juni, 15:00-16:30 uur Thomasthee, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Tijdens ThomasThee, een activiteit van de Thomaskerkgemeente, kan de tentoonstelling met 
negen schilderijen die Yve du Bois speciaal voor de kerkzaal maakte, worden bekeken. Klik 
hier voor meer informatie
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Mysterieus wit paviljoen op Zuidplein open t/m 24 juli dinsdag t/m zaterdag van 
12.00-18.00     “Het spierwitte paviljoen is een tijdelijk kunstobject dat speelt met het besef 
van tijd, plaats en ruimte van de bezoeker. Het werk, 'Untitled 2016', is van de Kroatisch-
Nederlandse kunstenaar Tomo Savic-Gecan in een bijzondere samenwerking met het Van 
Abbemuseum in Eindhoven. lees meer over wat er binnen gebeurt.” Bron: dienst Zuidas

NMT zomerborrel 30 juni van 17 tot 20 uur op De Boeletuin in Zuidas

3 juli 14.00 uur Kruidenwandeling Artsenijhof Beatrixpark

25 augustus VUmc Kunstroute  10.00 uur en 15.30, VUmc, De Boelelaan 1117   Iedere 
maand organiseert mc een rondleiding. Die van juni en juli zijn al vol.     VUmc heeft een 
mooie kunstcollectie die bestaat uit schilderijen, foto’s en beelden die geplaatst zijn in de 
openbare ruimten van het ziekenhuis en de polikliniek. Kunstadviseur José de Boer geeft een 
toelichting op de kunstwerken.

===================== weekb 26

Belangrijk: Onderzoek naar de invloed van (bewoners)participatie op de Nieuwe Visie 
Zuidas! Doet u mee?

Onderzoekster Isabela Dowsley nodigt u uit om aan de enquête deel te nemen. Zij verzamelt 
daarmee gegevens om te bepalen welke invloed participatie heeft gehad op de 
totstandkoming van de nieuwe Visie Zuidas. Isabela studeert aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam en volgt het Urban Management en Development programma. U kunt hier naar 
de Engelstalige of de Nederlandstalige vragenlijst. Opmerkingen of is er iets niet duidelijk? 
mail naar belinhaa@gmail.com.

12 t/m 14 juli staat het Mahlerplein in teken van fietsen

Dienst Zuidas berichtte: “Van 12 t/m 14 juli staat het hier in Zuidas volledig in het teken van 
de fiets en brengen we tijdens een driedaags evenement een ode aan onze fietscultuur. Op 
en rond het Gustav Mahlerplein zal tijdens dit driedaagse evenement van alles te zien, horen 
en beleven zijn.” lees meer

Groen en water in kop Zuidas

"Zuidas en Waternet hebben de handen ineen geslagen en leggen een watervertragende 
groenstrook aan tegen de steeds merkbaardere wateroverlast in Amsterdam. Deze 
groenstrook vangt regenwater tijdelijk op en zorgt voor een goede afvoer in de nieuwe 
Zuidas-woonwijk Kop Zuidas." Lees meer in het bericht van dienst Zuidas

De RAI heeft voor de RAI-buurt een Enieuwsbrief. Aanmelden kan via www.rai.nl/
buurtnieuws

9 juli 10-12 uur Open huis in woongebouw Summertime

De woningen zijn zeer energiezuinig (zonnepanelen) en dankzij talrijke daktuinen krijgt 
Summertime een groen karakter. Start verhuur op zaterdag 9 juli. Loactie: Gustav 
Mahlerlaan 637, Amsterdam. lees meer op Amsterdam woont.

Nieuws uit B&W 22 juni bij RO
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“Het college van B en W stemt in met het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, 
tweede uitwerking. Het plan voorziet in de komst van een gebouw met een kantoor, 
hotelappartementen en publiekgerichte voorzieningen. Vanwege de ontwikkeling is ook een 
Wabokapvergunning aangevraagd. Omdat vorig jaar broedende boomvalken zijn 
aangetroffen, is ook een ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd. De 
voorbereiding en de bekendmaking van deze besluiten gebeurt gelijktijdig, om het proces te 
vereenvoudigen en versnellen.”

29 juni vergadering raadscommissie ID 09:00 uur tot 12.30 uur en mogelijk op 12 juli van 
19.30 uur tot 22.30 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis (29 juni); De Mirandazaal 0235, 
Stadhuis (12 juli)

Op de agenda bij Tkn 1 organisatieplan bereikbaarheid Amsterdam 1 Organisatieplan 
Bereikbaarheid Amsterdam (Bijlage | 1.2Mb) Tkn 5 Beantwoording vragen commissie ID 
betreffende werkzaamheden De Boelelaan Oost en optie Spoorslagsloot d.d. 16 maart 2016. 
(BD2016-007795) Commissie Flap (Voordracht | 88.4Kb) Betreft o.a. toegang deelgebied 
Vivaldi en varianten.

WERK 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.

Hier vindt u onderaan op de webpagina een overzichtskaart 

Prorail

* In de nacht van 29 op 30 juni 2016 mogelijk geluidhinder want er rijdt een slijptrein

* Geen treinverkeer tussen Duivendrecht en Schiphol op: 31 juli (23.30 uur) en 1 augustus: 
Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 2 augustus: Schiphol Airport – 
Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 3 t/m 9 
augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena. Reizigers worden 
geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend vervoer.

10 augustus 2016 zijn de twee extra sporen tussen Schiphol/Riekerpolder en Duivendrecht 
klaar. De nieuwe sporen zijn vanaf die dag in gebruik, maar de inzet van extra treinen moet 
wachten op de invoering van de dienstregeling van 2017 in december 2016. lees meer

De Boelelaan West      29 juni-28 augustus werkzaamheden t.h.v. de kruising Van der 
Boechorstsraat    Aanvang werkzaamheden onder voorbehoud. Aansluiting rioleringsgemaal 
en aanleggen diverse kabels - en leidingen onder het kruispunt. Doorgaand autoverkeer niet 
mogelijk. Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid. lees meer of hier voor de meest 
actuele info.

De Boelelaan Oost     Uitvoering werkzaamheden 27 juni tot eind augustus vanaf de 
Beethovenstraat tot aan de Europaboulevard en de Tommaso Albinonistraat (zie kaartje) lees 
meer  Tijdens de werkzaamheden blijven alle gebouwen bereikbaar. Juli 2018 is het werk 
klaar. 
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Heien t/m juli 2016 VUmc Imaging Center     De heiwerkzaamheden zullen helaas overlast 
veroorzaken.  bron: bewonersbrief VUmc

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat     Bouwbedrijf De Nijs is gestart met het 
intrillen van damwanden. Daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van de 
funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. bron: bewonersbrief 

Bouw woongebouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De 
kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 - januari 2017     De werkzaamheden zijn: 
het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van de gracht, het 
aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten van het 
maaiveld. Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting 
Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de 
avond- en nachtelijke uren gewerkt. 

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren 
vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven 
van grond en het inbrengen van palen. De zuidtoren word 15 verdiepingen hoog. Voor het 
einde van het jaar wordt het hoogste punt bereikt. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 
7 tot 19 uur. lees meer 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en ODNZKG

STADSDEEL 

Verleende exploitatievergunning

* Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Europaplein 22

WATERSCHAP

Verleende Watervergunning

* aanleg van een plasberm in de watergang ter hoogte van Fred Roeskestraat 97a, 1076 EC 
Amsterdam. Casecode: W-16.01380.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

* 20-06-2016  01-08-2016 Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam kappen van 14 bomen

* 24-06-2016  05-08-2016 Gustav Mahlerplein, Amsterdam plaatsen van een tijdelijk 
kunstwerk 'Palace Ruin'

* 23-06-2016  05-08-2016 De Boelelaan 1105 (Campusplein VU), Amsterdam kap 4 bomen 

* 22-06-2016  04-08-2016 Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam gevelreclame

* 21-06-2016  03-08-2016 Fred. Roeskestraat 73, Amsterdam kappen van 5 bomen
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29 juni, 15:00-16:30 uur Thomasthee, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Tijdens ThomasThee, een activiteit van de Thomaskerkgemeente, kan de tentoonstelling met 
negen schilderijen die Yve du Bois speciaal voor de kerkzaal maakte worden bekeken. Klik 
hier voor meer informatie

Mysterieus wit paviljoen op Zuidplein open t/m 24 juli dinsdag t/m zaterdag van 12.00-18.00     
“Het spierwitte paviljoen is een tijdelijk kunstobject dat speelt met het besef van tijd, plaats en 
ruimte van de bezoeker. Het werk, 'Untitled 2016', is van de Kroatisch-Nederlandse 
kunstenaar Tomo Savic-Gecan in een bijzondere samenwerking met het Van Abbemuseum 
in Eindhoven. lees meer over wat er binnen gebeurt.” Bron: dienst Zuidas

30 juni NMT zomerborrel van 17 tot 20 uur op De Boeletuin in Zuidas Aanmelden kan via de 
link. 

3 juli 14.00 uur Kruidenwandeling Artsenijhof Beatrixpark

3 juli, 12.30 tot 14.00 uur het tweede concert in de nieuwe reeks zomerconcerten Dichtbij in 
het park (Amstelpark). In het Stadshout Paviljoen spelen het Saxofoon Kwartet Concertino,  
leerlingen van de Joodse muziekschool in Buitenveldert & Lucette van der Berg zingt a shtim 
fun harts, troubadour van het Jiddische lied. Saskia van de Ree en Channa Peres Cohen uit 
Buitenveldert hebben het initiatief genomen voor een zomerprogrammering in het 
Amstelpark. Het Stadshout Paviljoen, een prijswinnend ontwerp van architect Florian 
Eckhart, staat er nu een jaar. Het principe is natuur & cultuur, door/met liefhebbers en 
professionele kunstenaars uit de buurt. En, dat bleek bij het eerste concert op zondag 5 juni 
al, dan kan je zomaar iets heel bijzonders meemaken.

=================weekb 26

Belangrijk: Onderzoek naar de invloed van (bewoners)participatie op de Nieuwe Visie 
Zuidas! Doet u mee?

Onderzoekster Isabela Dowsley nodigt u uit om aan de enquête deel te nemen. Zij verzamelt 
daarmee gegevens om te bepalen welke invloed participatie heeft gehad op de totstandkoming 
van de nieuwe Visie Zuidas. Isabela studeert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en 
volgt het Urban Management en Development programma. U kunt hier naar de Engelstalige 
of de Nederlandstalige vragenlijst. Opmerkingen of is er iets niet duidelijk? mail 
naar belinhaa@gmail.com.

12 t/m 14 juli staat het Mahlerplein in teken van fietsen

Dienst Zuidas berichtte: “Van 12 t/m 14 juli staat het hier in Zuidas volledig in het teken van 
de fiets en brengen we tijdens een driedaags evenement een ode aan onze fietscultuur. Op en 
rond het Gustav Mahlerplein zal tijdens dit driedaagse evenement van alles te zien, horen en 
beleven zijn.” lees meer

Groen en water in kop Zuidas

"Zuidas en Waternet hebben de handen ineen geslagen en leggen een watervertragende 
groenstrook aan tegen de steeds merkbaardere wateroverlast in Amsterdam. Deze groenstrook 
vangt regenwater tijdelijk op en zorgt voor een goede afvoer in de nieuwe Zuidas-woonwijk 
Kop Zuidas." Lees meer in het bericht van dienst Zuidas
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De RAI heeft voor de RAI-buurt een Enieuwsbrief. Aanmelden kan via www.rai.nl/
buurtnieuws

9 juli 10-12 uur Open huis in woongebouw Summertime

De woningen zijn zeer energiezuinig (zonnepanelen) en dankzij talrijke daktuinen krijgt 
Summertime een groen karakter. Start verhuur op zaterdag 9 juli. Loactie: Gustav Mahlerlaan 
637, Amsterdam. lees meer op Amsterdam woont.

Nieuws uit B&W 22 juni bij RO

“Het college van B en W stemt in met het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, 
tweede uitwerking. Het plan voorziet in de komst van een gebouw met een kantoor, 
hotelappartementen en publiekgerichte voorzieningen. Vanwege de ontwikkeling is ook een 
Wabokapvergunning aangevraagd. Omdat vorig jaar broedende boomvalken zijn 
aangetroffen, is ook een ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd. De voorbereiding 
en de bekendmaking van deze besluiten gebeurt gelijktijdig, om het proces te vereenvoudigen 
en versnellen.”

29 juni vergadering raadscommissie ID 09:00 uur tot 12.30 uur en mogelijk op 12 juli 
van 19.30 uur tot 22.30 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis (29 juni); De Mirandazaal 0235, 
Stadhuis (12 juli)

Op de agenda bij Tkn 1 organisatieplan bereikbaarheid Amsterdam 1 Organisatieplan 
Bereikbaarheid Amsterdam (Bijlage | 1.2Mb) Tkn 5 Beantwoording vragen commissie ID 
betreffende werkzaamheden De Boelelaan Oost en optie Spoorslagsloot d.d. 16 maart 2016. 
(BD2016-007795) Commissie Flap (Voordracht | 88.4Kb) Betreft o.a. toegang deelgebied 
Vivaldi en varianten.

WERK 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.

Hier vindt u onderaan op de webpagina een overzichtskaart 

Prorail

* In de nacht van 29 op 30 juni 2016 mogelijk geluidhinder want er rijdt een slijptrein

* Geen treinverkeer tussen Duivendrecht en Schiphol op: 31 juli (23.30 uur) en 1 
augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 2 augustus: 
Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam 
Bijlmer Arena: 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer 
Arena. Reizigers worden geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend 
vervoer.
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10 augustus 2016 zijn de twee extra sporen tussen Schiphol/Riekerpolder en 
Duivendrecht klaar. De nieuwe sporen zijn vanaf die dag in gebruik, maar de inzet van extra 
treinen moet wachten op de invoering van de dienstregeling van 2017 in december 2016. lees 
meer

De Boelelaan West      29 juni-28 augustus werkzaamheden t.h.v. de kruising Van der 
Boechorstsraat    Aanvang werkzaamheden onder voorbehoud. Aansluiting 
rioleringsgemaal en aanleggen diverse kabels - en leidingen onder het kruispunt. Doorgaand 
autoverkeer niet mogelijk. Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid. lees meer of hier 
voor de meest actuele info.

De Boelelaan Oost     Uitvoering werkzaamheden 27 juni tot eind augustus vanaf de 
Beethovenstraat tot aan de Europaboulevard en de Tommaso Albinonistraat (zie 
kaartje) lees meer  Tijdens de werkzaamheden blijven alle gebouwen bereikbaar. Juli 2018 is 
het werk klaar. 

Heien t/m juli 2016 VUmc Imaging Center     De heiwerkzaamheden zullen helaas overlast 
veroorzaken.  bron: bewonersbrief VUmc

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat     Bouwbedrijf De Nijs is gestart met 
het intrillen van damwanden. Daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van 
de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. bron: bewonersbrief 

Bouw woongebouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De 
kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 - januari 2017     De werkzaamheden 
zijn: het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van de gracht, het 
aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten van het maaiveld. 
Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting 
Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de 
avond- en nachtelijke uren gewerkt. 

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren 
vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven 
van grond en het inbrengen van palen. De zuidtoren word 15 verdiepingen hoog. Voor het 
einde van het jaar wordt het hoogste punt bereikt. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 
tot 19 uur. lees meer 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en ODNZKG

STADSDEEL 

Verleende exploitatievergunning

* Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Europaplein 22

WATERSCHAP

Verleende Watervergunning
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* aanleg van een plasberm in de watergang ter hoogte van Fred Roeskestraat 97a, 1076 EC 
Amsterdam. Casecode: W-16.01380.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

* 20-06-2016  01-08-2016 Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam kappen van 14 bomen

* 24-06-2016  05-08-2016 Gustav Mahlerplein, Amsterdam plaatsen van een tijdelijk 
kunstwerk 'Palace Ruin'

* 23-06-2016  05-08-2016 De Boelelaan 1105 (Campusplein VU), Amsterdam kap 4 
bomen 

* 22-06-2016  04-08-2016 Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam gevelreclame

* 21-06-2016  03-08-2016 Fred. Roeskestraat 73, Amsterdam kappen van 5 bomen

 

29 juni, 15:00-16:30 uur Thomasthee, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Tijdens ThomasThee, een activiteit van de Thomaskerkgemeente, kan de tentoonstelling met 
negen schilderijen die Yve du Bois speciaal voor de kerkzaal maakte worden bekeken. Klik 
hier voor meer informatie

Mysterieus wit paviljoen op Zuidplein open t/m 24 juli dinsdag t/m zaterdag van 
12.00-18.00     “Het spierwitte paviljoen is een tijdelijk kunstobject dat speelt met het besef 
van tijd, plaats en ruimte van de bezoeker. Het werk, 'Untitled 2016', is van de Kroatisch-
Nederlandse kunstenaar Tomo Savic-Gecan in een bijzondere samenwerking met het Van 
Abbemuseum in Eindhoven. lees meer over wat er binnen gebeurt.” Bron: dienst Zuidas

30 juni NMT zomerborrel van 17 tot 20 uur op De Boeletuin in Zuidas Aanmelden kan 
via de link. 

3 juli 14.00 uur Kruidenwandeling Artsenijhof Beatrixpark

3 juli, 12.30 tot 14.00 uur het tweede concert in de nieuwe reeks zomerconcerten Dichtbij 
in het park (Amstelpark). In het Stadshout Paviljoen spelen het Saxofoon Kwartet 
Concertino,  leerlingen van de Joodse muziekschool in Buitenveldert & Lucette van der Berg 
zingt a shtim fun harts, troubadour van het Jiddische lied. Saskia van de Ree en Channa Peres 
Cohen uit Buitenveldert hebben het initiatief genomen voor een zomerprogrammering in het 
Amstelpark. Het Stadshout Paviljoen, een prijswinnend ontwerp van architect Florian 
Eckhart, staat er nu een jaar. Het principe is natuur & cultuur, door/met liefhebbers en 
professionele kunstenaars uit de buurt. En, dat bleek bij het eerste concert op zondag 5 juni al, 
dan kan je zomaar iets heel bijzonders meemaken.

================= weekb 27

Buurtenquête tbv gebiedsplan 2017 stadsdeel Zuid t/m 15 juli online

http://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-4986.html
http://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-4986.html
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=152376
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=152376
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=152376
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=152376
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=152376
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=152376
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=155976
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=155976
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=155976
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=155976
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=155976
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=155976
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=155476
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=155476
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=155476
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=155476
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=155476
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=155476
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=154376
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=154376
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=154376
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=154376
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=154376
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=154376
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=152776
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=152776
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=152776
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=152776
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=152776
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=152776
http://www.thomasopen.nl/index.php/kunst/exposities/229-yve-du-bois?acm=518_145
http://www.thomasopen.nl/index.php/kunst/exposities/229-yve-du-bois?acm=518_145
http://www.thomasopen.nl/index.php/kunst/exposities/229-yve-du-bois?acm=518_145
http://www.thomasopen.nl/index.php/kunst/exposities/229-yve-du-bois?acm=518_145
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/juni/kunst-zuidplein/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/juni/kunst-zuidplein/
http://natuurenmilieuteamzuid.us9.list-manage.com/track/click?u=8e1b26841245aa38c62354744&id=b2913cf81a&e=02fa9ee54e
http://natuurenmilieuteamzuid.us9.list-manage.com/track/click?u=8e1b26841245aa38c62354744&id=b2913cf81a&e=02fa9ee54e
http://nmtzuid.nl/agenda-item/kruidenwandeling-artsenijhof-4/
http://nmtzuid.nl/agenda-item/kruidenwandeling-artsenijhof-4/
https://www.facebook.com/amstelparkpaviljoen/?fref=ts
https://www.facebook.com/amstelparkpaviljoen/?fref=ts


“Het stadsdeel wil graag weten wat er speelt in de verschillende buurten van Zuid. Daarom 
hebben de gebiedsteams een buurtenquête online gezet. Iedereen die in Zuid woont kan de 
buurtenquête hier invullen. De resultaten van de enquête worden, samen met informatie uit de 
buurtgesprekken, inspraakreacties en onderzoeken, gebruikt bij het opstellen van het 
Gebiedsplan voor 2017.” Bron: stadsdeel Zuid

Onderzoek naar de invloed van (bewoners)participatie op de Nieuwe Visie Zuidas!

U kunt hier naar de Engelstalige of de Nederlandstalige vragenlijst. Voor vragen of 
opmerkingen mail naar belinhaa@gmail.com.   

Interview met Maarten van Casteren, projectmanager Duurzaamheid in Zuidas. 

Drukte alom op Zuidas Culinair Zomerfeest

“Op vrijdag 24 juni was het weer tijd voor het jaarlijkse Zuidas Culinair Zomerfeest. Het was 
een initiatief van De Blauwe Engel in samenwerking met Hello Zuidas en de Gemeente 
Amsterdam.” lees meer

Nieuwsbrief project Beter Benutten Zuidas - #2 - juni 2016

Veel over fietsen en het fietsevenement Zuidas fietst op het Mahlerplein met o.a. fietscafé en 
probeer eens een e-bike of doe mee aan stuntfietsen of neem deel aan de fietstour van 16.00- 
17.30 (aanmelden verplicht, er kunnen maximaal 15 mensen mee, deelname is 
gratis) Inschrijven kan hier!  “Van 12 t/m 14 juli staat het hier in Zuidas volledig in het teken 
van de fiets en brengt Zuidas tijdens een driedaags evenement een ode aan onze fietscultuur. 
De aftrap van deze feestelijke week is op dinsdag 12 juli om 12:00 uur op het Gustav 
Mahlerplein. Verschillende sprekers nemen u mee op een reis naar de toekomst. Hoe ziet het 
gebied er over 10 jaar uit, en hoe reizen we naar ons werk? Komt u luisteren en praat mee 
onder het genot van een kop koffie of thee! bekijk hier het programma 

Nieuwsbrief stadsdeel Zuid 30 juni kijk hier en klik hier voor de Nieuwsbrief van 
Amsterdam met o.a. het EK Atletiek 

Green Business Club Zuidas: geslaagd concert met klanten voedselbank, eenzame ouderen 
en bedrijven Zuidas - lees meer 

Nieuws uit B&W week 26  

Algemeen: “Het college van B en W stelt een wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
van de Stadsregio voor aan de raad. De Stadsregio Amsterdam vormt zich om tot 
vervoerregio. Daarvoor wordt de gemeenschappelijke regeling gewijzigd, zodat de Stadsregio 
in de toekomst alleen nog taken voor verkeer en vervoer zal uitvoeren. De taken die de 
stadsregio uitvoert voor wonen en economie worden afgestoten. Deze taken worden opgepakt 
in de grotere Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit is een gevolg van het besluit van de 
Tweede Kamer van december 2014 om alle zeven Nederlandse stadsregio’s hun status te 
veranderen. 

Communicatie:  Het college stemt in met de reactie op het initiatiefvoorstel “Duurzame 
festivals” van de raadsleden Bosman en Van Dantzig (beiden D66), Alberts (SP) en Ruigrok 
(VVD). 
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Openbare ruimte en groen: Het college van B en W stemt in met het vrijgeven voor inspraak 
en advies, van de Visie Openbare Ruimte 2025: De huiskamer van alle Amsterdammers. 

Ruimtelijke Ordening : - nHet college van B en W stemt in met een gedeeltelijke aanpassing 
van het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas. Het betreft een verschrijving.- Het college van 
B en W stemt in met de beantwoording van de motie ‘Versnelde onderhoudsbeurt 
Noord-Zuid passages Zuidas’. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd over de 
uitvoering van de motie en de wijze waarop op korte termijn beide onderdoorgangen 
kunnen worden opgeknapt.”

6 juli vergadering raadscommissie RO, 13:30 - 17.00 uur en zo nodig van 19.30 uur - 
22.30 uur, locatie: De Rooszaal, 0239, stadhuis

Agendapunt 18 Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Ravel Nr. 
BD2016-006843. De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht 
(gemeenteraad d.d. 13 juli 2016). 1. Nota van Beantwoording incl. zienswijze (Bijlage | 
1.8Mb), 2. Nota van Wijzigingen Zuidas-Ravel (Bijlage | 68.2Kb). 3. Advies AB Stadsdeel 
Zuid (Bijlage | 2.5Mb) . Zienswijze 1, van de Kroonenberg Groep. Aanpassing m2 voor 
detailhandel.

Bij Tkn 1 Toezegging bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi. (BD2016-009485), 1. Brief 
bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi (Bijlage | 414.4Kb). Betreft voldoende ruimte voor laden 
lossen touringcars bij het nieuwe hotel. In het ontwerp is er rekening mee gehouden.

WERK 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.

Prorail

* Geen treinverkeer tussen Duivendrecht en Schiphol op: 31 juli (23.30 uur) en 1 
augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 2 augustus: 
Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam 
Bijlmer Arena: 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer 
Arena. Reizigers worden geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend 
vervoer.

10 augustus 2016 zijn de twee extra sporen tussen Schiphol/Riekerpolder en 
Duivendrecht klaar. De nieuwe sporen zijn vanaf die dag in gebruik, maar de inzet van extra 
treinen moet wachten op de invoering van de dienstregeling van 2017 in december 2016. lees 
meer

Vanaf 4 juli 2016 (duur 12 weken) sloopwerkzaamheden bij Olympic Plaza Fred. 
Roeskestraat/Amstelveenseweg kunnen geluidsoverlast geven      Het huidige gebouw 
Olympic Plaza wordt vanaf oktober 2016 verbouwd en er komt een uitbreiding aan de 
oostkant. Ter voorbereiding van deze werkzaamheden start vanaf maandag 4 juli de 1e fase 
van de sloopwerkzaamheden (inrichting verwijderen). Deze fase duurt tot eind september. 
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Daarna, van begin oktober tot eind december, is de eerste fase van de nieuwbouw. U wordt 
hierover ruim van tevoren geinformeerd. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u 
contact opnemen met o.vijzelaar@jpvaneesteren.nl  of bellen naar 06-51359688. Bron: 
bewonersbrief

juli en augustus werkzaamheden aan de De Boelelaan Oost en West 

De Boelelaan Oost wordt aangepakt en krijgt een zogenaamde make-over. Op 1 juli begint 
dienst Zuidas aan de tweede fase van de herinrichting. Deze duurt tot 31 augustus en betreft 
het deel tussen de Europaboulevard en de Beethovenstraat. In juli en augustus vinden hiervoor 
voorbereidende werkzaamheden plaats. Vanaf september 2016 worden rijbanen afgesloten. 
Het verkeer moet dan rekening houden met vertraging, zeker in de spits. lees meer

Werkzaamheden aan de De Boelelaan West  Afsluiting kruising de De Boelelaan - Van der 
Boechorststraat

Gevolgen voor:

Autoverkeer :  vanaf 1 juli 2016 06.00 uur t/m 28 augustus 2016. Autoverkeer moet 
in deze periode rekening houden met een langere reistijd vanwege de omleidingsroutes (zie 
afbeelding). Naar verwachting gaat de kruising vanaf maandagochtend 29 augustus weer open 
voor al het verkeer. Het advies voor autoverkeer is om in de avondspits Zuidas te verlaten via 
de S109. - Het VUmc ziekenhuis en parkeergarages blijven bereikbaar en lees meer over 
halen en brengen op de website VUmc.

Fiets- en voetgangers :  Gaan via een pad langs de werkzaamheden.

Openbaar Vervoer : - In de periode van 1 t/m 9 augustus  beperkt treinverkeer. Dit staat los 
van deze werkzaamheden, maar heeft invloed op de alternatieven om van- en naar Zuidas te 
komen. Er worden pendelbussen ingezet. Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl - 
Tram 16 blijft grotendeels rijden. Alleen in het afgelopen weekend niet en ook niet in de 
week van 5 augustus t/m 14 augustus . Er kan dan worden overgestapt op bussen bij het 
Stadionplein. Kijk voor actuele reisinformatie op www.gvb.nl

- De bussen worden omgeleid over de Van Nijenrodeweg - Buitenveldertselaan en 
de Stadionweg - Parnassusweg - Strawinskylaan.

EK Atletiek 6 t/m 10 juli : In verband met de verwachte verkeersdrukte vanwege het EK 
Atletiek (Olympisch Stadion) is het advies op 6, 7 en 8 juli de avondspits te mijden! Meer 
informatie: www.amsterdam2016.org/nl/bereikbaarheid/

Verkeersinformatie : Download de app van Flitsmeister voor actuele verkeersinformatie: 
www.flitsmeister.nl. bron: omgevingscoordinator dienst Zuidas

Heien t/m juli 2016 VUmc Imaging Center     De heiwerkzaamheden zullen helaas overlast 
veroorzaken.  bron: bewonersbrief VUmc

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat     Bouwbedrijf De Nijs is gestart met 
het intrillen van damwanden. Daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van 
de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. bron: bewonersbrief 
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Bouw woongebouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De 
kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 - januari 2017     De werkzaamheden 
zijn: het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van de gracht, het 
aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten van het maaiveld. 
Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting 
Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de 
avond- en nachtelijke uren gewerkt. 

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren 
vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven 
van grond en het inbrengen van palen. De zuidtoren word 15 verdiepingen hoog. Voor het 
einde van het jaar wordt het hoogste punt bereikt. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 
tot 19 uur. lees meer 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en ODNZKG

STADSDEEL 

Aanvraag exploitatievergunning

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Claude Debussylaan 2

Aanvraag evenementenvergunning

Aanvraag evenementenvergunning Gustav Mahlerplein

WATERSCHAP

Verleende Watervergunning

* Verleende Watervergunning voor het realiseren van de “Boelegracht” tussen de 
Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat in Amsterdam - AGV - W-15.00940

* Verleende Watervergunning voor het wijzigen van de eerder verleende watervergunning 
voor het onttrekken en retourneren van grondwater ter hoogte van de Gustav Mahlerlaan nabij 
de Leo Smitstraat in Amsterdam - AGV - W-16.01670 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

01-07-2016  12-08-2016 Beethovenplein 10, Amsterdam, lichtreclame aan gevel Stibbe 
kantoor

24-06-2016  05-08-2016 Prinses Irenestraat 33, Amsterdam, renoveren en uitbreiden 
gebouw Nationale Postcodeloterij

24-06-2016  05-08-2016 Europaplein 24, Amsterdam, buitenfeest op P6 RAI 23 augustus 
huldiging NL Olympisch Team bij Rai
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Verleende omgevinsgvergunning

01-07-2016  12-08-2016  Europaplein 22, Amsterdam realiseren ligplaatsen elektrische 
vaartuigen

01-07=2016  12-08-2016 Barbara Strozzilaan 310, Amsterdam veranderen toegang 
Binckbank

27-06-2016  06-08-2016 Fred. Roeskestraat 94A, Amsterdam uitbreiding Britisch School of 
Amsterdam

Wit paviljoen op Zuidplein open t/m 24 juli dinsdag t/m zaterdag van 12.00-18.00     “Het 
spierwitte paviljoen is een tijdelijk kunstobject dat speelt met het besef van tijd, plaats en 
ruimte van de bezoeker. Het werk, 'Untitled 2016', is van de Kroatisch-Nederlandse 
kunstenaar Tomo Savic-Gecan in een bijzondere samenwerking met het Van Abbemuseum in 
Eindhoven. lees meer over wat er binnen gebeurt.” Bron: dienst Zuidas

=============== weekb 28

Buurtenquête t.b.v. gebiedsplan 2017 stadsdeel Zuid nog t/m 15 juli online

“Het stadsdeel wil graag weten wat er speelt in de verschillende buurten van Zuid. Daarom 
hebben de gebiedsteams een buurtenquête online gezet. Iedereen die in Zuid woont kan de 
buurtenquête hier invullen. 

13 juli 10:00 - 14:00 Fietscafé in restaurant de Nieuwe Poort 

14 juli 9.30 opent Pieter Litjens - wethouder Verkeer & Vervoer de fietsparkeergarage 
Mahlerplein

Niet alleen biedt deze ruimte aan 3000 fietsen, het digitale verwijssysteem in de garage vertelt 
fietsers ook waar nog een plekje vrij is. Voldoende stalling is hard nodig in een gebied waar 
over een paar jaar dagelijks ruim 300.000 reizigers komen. De nieuwe fietsparkeergarage 
naast station Amsterdam Zuid maakt het de fietser nog aantrekkelijker om Zuidas en het 
station per fiets te bereiken.fietsparkeergarage). Het volledige programma Zuidas fietst leest u 
hier.

Gebied Beethoven ontwikkelen met bijdrage van bewoners

Voor het gebied Beethoven heeft dienst Zuidas nieuwe eerste ideeën ontwikkeld voor de 
verdere uitwerking van het gebied. De afgelopen maanden werkten we aan uitgangspunten 
voor meer wonen, cultuur, groen en water. Deze uitgangspunten toetst dienst Zuidas bij de 
omgeving om zo het Bestemmingsplan Beethoven voor te bereiden. lees meer

Bekijk het fotoverslag van Zomerstop werkzaamheden Beatrixpark 

Fietsparkeergarage Vijfhoek

“Van Boekel Zeeland BV realiseert in opdracht van de afdeling Zuidas een ondergrondse 
fietsparkeergarage aan de noordzijde van Station Amsterdam Zuid. In het voorjaar 2017 
wordt gestart met de realisatie van de stalling voor 3.500 fietsen.”
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Amsterdam Rainproof bekijk de initiatieven in uw wijk 

Kunstwerk De Wachter wordt deze week herplaatst

“In de week van 11 juli starten de werkzaamheden voor ‘De Wachter’. ‘De Wachter’ is het 
kunstwerk van Boris Tellegen dat eerst op wacht stond tegen het gebouw van het Integraal 
Kindcentrum. Het kunstwerk komt nu vrij in de ruimte te staan naast het voetbalveld van het 
IKC. De werkzaamheden duren drie weken.

Nieuws uit het DB Regioraad 30 juni

“Verbetering bus- en tramhaltes Strawinskylaan - Het DB stelt aan de gemeente Amsterdam 
een financiële bijdrage van € 669.889,- beschikbaar voor verbeteringen van het bus- en 
tramstation Strawinskylaan. Binnen het project wordt de voetgangerstrap tussen het Zuidplein 
en de Strawinskylaan verbeterd. Ook komen er extra bushaltes en worden de tramhaltes 
aangepast. Hierdoor kan tijdens de realisatie van de Amstelveenlijn en het Zuidasdok in het 
vervangende busvervoer op de Strawinskylaan worden voorzien. Het project komt mede voort 
uit de Investeringsagenda Openbaar Vervoer van de Stadsregio.”

Nieuws uit B&W week 27

Ruimtelijke Ordening    “Het college van B en W stemt in met het vrijgeven van het concept 
Welstandskader Zuidasdok. In dit kader zijn welstandscriteria opgenomen, waaraan 
vergunning-aanvragen voor bouwen worden getoetst door de Commissie voor Welstand en 
Monumenten.”

B-besluiten      “Naamgeving openbare ruimte: vaststellen Aron Wolff Berlijnbrug in de 
Prinses Irenebuurt.” 

WERK 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.

Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart 

Prorail

* Geen treinverkeer tussen Duivendrecht en Schiphol op: 31 juli (23.30 uur) en 1 
augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena: 2 augustus: 
Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam 
Bijlmer Arena: 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer 
Arena. Reizigers worden geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend 
vervoer.

12 juli hoek Buitenvelderstelaan/De Boelegracht geluidshinder door vlinderen vloeren 
Gershwin Brothers     Het eerste deel van tweede parkeerlaag wordt die dag gestort waarna 
de vloer glad wordt gemaakt (gevlinderd), voordat deze volledig is opgedroogd. Hiervoor is 
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het nodig om na de stort vanaf s’avonds ca. zes uur tot ca. twee uur s ’nachts (13 juli) te 
vlinderen. Het vlinderen brengt een brommend/zoemend geluid met zich mee.Mocht u hinder 
ondervinden of vragen hebben, meldt het via gershwin@hurks.nl of bel naar 073-5587555.

18 juli start boring onder de Parnassusweg hoek Gustav Mahlerlaan - verkeershinder     
Naar verwachting zijn de werkzaamheden vrijdag 5 augustus gereed. In Zuidas liggen onder 
de grond vele bundelingen voor kabels, en onder de Gustav Mahlerlaan, tussen de 
Parnassusweg en de Beethovenstraat, bevindt zich zelfs een Integrale Kabels- en 
Leidingentunnel (ILT). Voor het nieuw aan te leggen elektra tracé is echter nog geen 
verbinding beschikbaar tussen de bundeling ten westen van de Parnassusweg en de ILT ten 
oosten van de Parnassusweg. De werkzaamheden bestaan uit het maken van een gestuurde 
boring onder de Parnassusweg die de ondergrondse verbinding van kabels mogelijk maakt. 
lees meer  

juli en augustus de De Boelelaan Oost en West werkzaamheden       De Boelelaan Oost 
wordt aangepakt en krijgt een zogenaamde make-over. Op 1 juli begint dienst Zuidas aan de 
tweede fase van de herinrichting. Deze duurt tot 31 augustus en betreft het deel tussen de 
Europaboulevard en de Beethovenstraat. lees meer

De Boelelaan West  lees meer over Afsluiting kruising de De Boelelaan - Van der 
Boechorststraat

voor autoverkeer :  vanaf 1 juli 2016 06.00 uur t/m 28 augustus 2016. Autoverkeer wordt 
omgeleid dus een langere reistijd. De kruising gaat vanaf maandagochtend 29 augustus weer 
open voor al het verkeer. Het advies voor autoverkeer is nu: verlaat in de spits Zuidas via de 
S109. Het VUmc ziekenhuis en parkeergarages blijven bereikbaar. De bussen worden 
omgeleid over de Van Nijenrodeweg - Buitenveldertselaan en de Stadionweg - Parnassusweg 
- Strawinskylaan. bron: omgevingscoordinator dienst Zuidas

Vanaf 4 juli 2016 (duur 12 weken) werkzaamheden bij Olympic Plaza Fred. 
Roeskestraat/Amstelveenseweg, mogelijk geluidsoverlast       Ter voorbereiding van de 
verbouw start vanaf maandag 4 juli de 1e fase van de sloopwerkzaamheden (inrichting 
verwijderen). Deze fase duurt tot eind september. Daarna, van begin oktober tot eind 
december, is de eerste fase van de nieuwbouw. Klachten of vragen mail naar 
o.vijzelaar@jpvaneesteren.nl of bel naar 06-51359688. bron: bewonersbrief

Heien t/m juli 2016 VUmc Imaging Center     De heiwerkzaamheden zullen helaas overlast 
veroorzaken.  bron: bewonersbrief VUmc

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat      Bouwbedrijf De Nijs is gestart met 
het intrillen van damwanden. Daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van 
de funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. bron: bewonersbrief 

Bouw woongebouw Xavier      Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De 
kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: 
bewonersbrief dienst Zuidas

Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 - januari 2017      In verband met 
collegetijden en examens wordt af en toe in de avond- en nachtelijke uren gewerkt. 
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T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren 
vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven 
van grond en het inbrengen van palen. De zuidtoren word 15 verdiepingen hoog. Voor het 
einde van het jaar wordt het hoogste punt bereikt. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 
tot 19 uur. lees meer  

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en 
ODNZKG

GEMEENTE

Vastgesteld stratentabel 2016 en parkeren

Besloten is: het onderdeel “Zuid-D2” met de straten met parkeerduurbeperking met 180 
minuten en een parkeeronderbreking van 120 minuten te wijzigen met de verwijdering van de 
ventwegen van de Europaboulevard ten westen van de hoofdrijbaan tussen De Boelelaan en 
de Van Nijenrodeweg, zoals aangegeven in bijlage 2, waarmee het normale regime weer geldt; 
lees meer in Wijziging van de Stratentabel 2016 (3B, 2016, 128)

Brugnamen 

* Vaststelling en intrekking niet-officiële brugnamen na inspraak (3B, 2016, 133)

* Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Aron Wolff Berlijnbrug in de Prinses 
Irenebuurt (3b, 2016, 137)

* Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi en besluit om geen 
exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi met bijbehorende 
stukken liggen van 7 juli 2016 gedurende 6 weken ter inzage bij het Stadsloket van het 
stadhuis, Amstel 1, Amsterdam en bij stadsdeel Zuid, Pr. Kennedylaan 923, Amsterdam. Het 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1404BPGST-VG01. Beroep instellen kan 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-
Gravenhage.

STADSDEEL

Evenementenvergunning

* Aanvraag evenementenvergunning George Gershwinplein 1 evenement "Jeu de 
Bolenius" op 1 september 2016 van 16:00 uur tot 20:00 uur. Dossiernummer 2016-18420.

* Aanvraag evenementenvergunning Gustav Mahlerplein tbv Concert/Muziekfeest" op 26 
augustus - 30 september 2016

WATERSCHAP

Verleende Watervergunning

* Publicatie watervergunning V63289 het dempen van oppervlaktewater nabij Jachthavenweg 
112 te Amsterdam tussen Nieuwe Meer en vm INGgebouw
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ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

08-07-2016  19-08-2016 Zuidplein 10, Amsterdam realiseren zolderruimte (boven station 
Zuid)

08-07-2016  19-08-2016 Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam reclame aan gevel Deloitte

08-07-2016  19-08-2016 Omgeving Vivaldistraat (kadastraal sectie AK 1909), Amsterdam 
kap 251 bomen

08-07-2016  19-08-2016 Panassusweg (kadastraal sectie AK 3520), Amsterdam kappen 
van 2 bomen

05-07-2016  16-08-2016 Zuidas, Amsterdam gevelreclame gebouw Italy

04-07-2016  15-08-2016 Strawinskylaan 3051, Amsterdam realiseren trap 7e naar 8e verd. 
Atriumgebouw

Verleende omgevinsgvergunning

07-07-2016  19-08-2016 De Boelelaan Oost (AK 4555), Amsterdam realiseren nieuwe kade 
en duiker

06-07-2016  17-08-2016 Fred. Roeskestraat, Amsterdam kappen 4 bomen

05-07-2016  16-08-2016 Europaboulevard, Amsterdam  hotelcomplex RAI met 24 
verdiepingen + 2-laagse ondergrondse parkeergarage.

Wit paviljoen op Zuidplein open t/m 24 juli dinsdag t/m zaterdag van 12.00-18.00     lees 
meer over wat er binnen gebeurt Bron: dienst Zuidas

Vleermuizenexcursie door NMT Zuid in Beatrixpark en Amstelpark      Vrijdag 26 
augustus:  Nacht van de vleermuis in Beatrixpark, zaterdag 27 augustus: Vleermuisexcursie 
op Amstelglorie. http://nmtzuid.nl/project/vleermuizen/

=========weekb 29 / 30

Vernoem een brug, dien een voorstel in!

Sinds 5 juli 2016 zijn in Amsterdam alle onofficiële brugnamen komen te vervallen. 
Amsterdammers mogen nu met suggesties komen om een brug te vernoemen. De criteria 
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zijn te vinden op de website van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR). Er 
is o.a. bij persoonsnamen een voorkeur voor vrouwen en andere ondervertegenwoordigde 
groepen. De VVv Beatrixpark denken aan namen van vrouwelijke componisten voor de 
naamloze bruggen in het park. Volgens de bruggentabel hebben enkele bruggen in Zuidas 
nog geen naam, te weten: in de Strawinskylaan en in Vivaldi de brug over de Boelegracht. 
Dien uw voorstel hier in. Klik in de eerste kolom op het brugnummer voor meer informatie 
over die brug inclusief afbeeldingen en zie ook het overzicht op de kaart.

Fietsparkeergarage Mahlerplein geopend

Architectenweb berichtte: “Gebruikers van de 3000 plaatsen tellende parkeervoorziening 
kunnen zich via kleurbanen en –vakken oriënteren. Een kleurige reeks ‘lichtvensters’ lijkt 
zicht op de buitenwereld te geven in de ondergrondse rijwielstalling. De entree- en tevens 
centrale ruimte oogt als een ‘balzaal’, mede dankzij de cirkelvormige lichtlijn in het midden 
van het plafond. In de gehele, door architect Paul van der Ree (studioSK) ontworpen ruimte, 
stroomt veel daglicht binnen. Dit versterkt de overzichtelijkheid en veiligheid. Nog niet binnen 
geweest! Bekijk hier afbeeldingen

Maar er is meer want aan de noordzijde is een waterberging gerealisserd, een gezamenlijk 
initiatief van Dienst Zuidas, Zuidasdok en Waternet. Op deze wijze maken de initiatiefnemers 
Amsterdam Rainproof. De waterberging is aangesloten op het hemelwaterafvoersysteem en 
kan 750 m3 water opvangen. Vanuit deze berging wordt de neerslag vertraagd afgevoerd 
naar het oppervlaktewater. Hiermee neemt de wateroverlast in de stationsomgeving af bij 
hevige regenbuien.en in voorjaar 2017 start bouw stalling onder Vijfhoek  “Van Boekel 
Zeeland BV realiseert in opdracht van de gemeente Amsterdam, Zuidas een ondergrondse 
fietsparkeergarage aan de noordzijde van Station Amsterdam Zuid, onder de Vijfhoek. In het 
voorjaar 2017 wordt gestart met de realisatie van de stalling voor 3.500 fietsen.” lees meer 

Park om de hoek! oproep van de Gezonde Stad

“Amsterdam wordt overspoeld door regenbuien, de hittestress in steden zorgt voor 
gemiddeld 40 doden per jaar en er is te weinig groen om 300 bedreigde dieren en planten te 
beschermen........ We weten inmiddels dat groen een oplossing biedt voor al deze stedelijke 
problemen. Groen is gezond en verbindt! Maar hoe gaan we Amsterdam groener maken met 
onze beperkte ruimte?” Het ideaalbeeld is een netwerk van postzegelparken in Amsterdam! 
Heeft u, samen met andere buurtbewoners, een locatie en idee voor een Park om de Hoek 
én wilt u met dit idee aan de slag? Laat het de Gezonde Stad weten! Vul 
het aanmeldformulier in! Meer weten of vragen? Neem contact op met projectleider Raksha 
Hoost via raksha@degezondestad.org of 0683656635.” lees hier verder

Zomer in Zuid: Waar zijn de strandjes?

Stadsstrand Strand Zuid tussen de RAI en het Beatrixpark en De Oeverlanden aan de 
noordzijde van De Nieuwe Meer.

Convenant Bereikbaarheid Zuidas

“Bedrijven in Zuidas gaan intensiever samenwerken in de taskforce bereikbaarheid Zuidas 
om er voor te zorgen dat het gebied goed bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden in de 
komende periode. Met heldere afspraken en concrete maatregelen willen zij er aan bijdragen 
dat medewerkers, bezoekers en bewoners Zuidas zonder oponthoud kunnen blijven 
bereiken. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat 14 juli door twaalf grote 
bedrijven en organisaties uit het gebied is gesloten. Ook de gemeente Amsterdam en 
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projectorganisatie Zuidasdok tekenden het convenant. Ook zij willen de samenwerking met 
het bedrijfsleven intensiveren.” lees meer

Panoramisch uitzicht op Zuidas vanaf daktuin De Boel

In opdracht van Vesteda werkt Hans van Heeswijk architecten aan de De Boelelaan op de 
Zuidas in Amsterdam aan een grootschalige transformatie van een appartementencomplex. 
Met de vernieuwing heeft het gebouw ook een nieuwe naam gekregen: ‘De Boel’. Als 
onderdeel van deze omvangrijke renovatie is nu de daktuin geopend. lees verder

Rapport Evaluatie bestuurlijkstelsel Amsterdam 

Een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer heeft op 
vrijdag 15 juli een rapport uitgebracht over de evaluatie van het bestuurlijk stelsel in 
Amsterdam: het geheel van de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders 
en de Bestuurscommissies. Dit rapport is aangeboden aan het college van B en W, en ter 
kennisname gestuurd aan de gemeenteraad en de Bestuurscommissies. In het najaar voor 
hun reactie op het rapport. lees het rapport hier

WERK 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.

Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart 

Prorail- Geen treinverkeer maar bussen tussen Schiphol AIrport en Duivendrecht op: 

31 juli vanaf 23.30 uur,

1 augustus: Schiphol - Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena,

2 augustus: Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk, 3 t/m 9 augustus: Schiphol Airport – 
Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena. Reizigers word geadviseerd om te reizen of 
gebruik te maken van het vervangend busvervoer. lees meer

8 aug. t/m 2 sept. werkzaamheden Fred Roeskestraat     Lees in de bewonersbrief over De 
Fred, Olympic Plaza, De Rietveld Academie en het plaatsen van units voor de British School. 
Het werk bij de British School is van 8 augustus t/m 2 september gedurende de reguliere 
werktijden van 7.00 uur tot 19.00 uur.

18 juli start boring onder de Parnassusweg hoek Gustav Mahlerlaan - verkeershinder     Naar 
verwachting zijn de werkzaamheden vrijdag 5 augustus gereed. In Zuidas liggen onder de 
grond vele bundelingen voor kabels, en onder de Gustav Mahlerlaan, tussen de 
Parnassusweg en de Beethovenstraat, bevindt zich zelfs een Integrale Kabels- en 
Leidingentunnel (ILT).Voor meer informatie kijk op de website

juli en augustus de De Boelelaan Oost en West werkzaamheden      

De Boelelaan Oost wordt aangepakt tot 31 augustus en betreft het deel tussen de 
Europaboulevard en de Beethovenstraat. lees meer. Een aantal maatregelen is genomen om 
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de aansluiting van de Antionio Vivaldistraat op de De Boelelaan te verbeteren: *Bij extreme 
drukte worden verkleersregelaars ingezet. Vanuit Zuidas Vivaldi naar de A10? ga via de Van 
Leijenberghlaan > Nijenrodeweg en Europaboulevard. 

De Boelelaan West  lees meer over de afsluiting kruising de Boelelaan- Van der 
Boechorststraat

Duur vanaf 1 juli 2016 06.00 uur t/m 28 augustus 2016. Autoverkeer wordt omgeleid dus een 
langere reistijd. Het advies voor autoverkeer is nu: verlaat in de spits Zuidas via de 
S109. Het VUmc ziekenhuis en parkeergarages blijven bereikbaar.

Openbaar Vervoer : Er worden pendelbussen ingezet. Kijk voor actuele reisinformatie 
op www.ns.nl - Tram 16 blijft grotendeels rijden. Alleen niet in de week van 5 augustus t/m 14 
augustus. Er kan dan worden overgestapt op bussen bij het Stadionplein. Kijk voor actuele 
reisinformatie op www.gvb.nl 

Verkeersinformatie : Download de app van Flitsmeister voor actuele verkeersinformatie

lees meer in de bewonersbrief 
werkzaamheden%20aan%20kruising%20bij%20VUmc%20hebben%20gevolgen%20voor%2
0bereikbaarheid%20Zuidas bron: omgevingscoordinator dienst Zuidas

Vanaf 4 juli 2016 (duur 12 weken) werkzaamheden bij Olympic Plaza Fred. Roeskestraat/
Amstelveenseweg, mogelijk geluidsoverlast      Ter voorbereiding van de verbouw start van 
de sloopwerkzaamheden (inrichting verwijderen). Deze fase duurt tot eind september. 
Daarna, van begin oktober tot eind december, is de eerste fase van de nieuwbouw. Klachten 
of vragen mail naar o.vijzelaar@jpvaneesteren.nl of bel naar 06-51359688. Bron: 
bewonersbrief

Heien t/m juli 2016 VUmc Imaging Center     De heiwerkzaamheden zullen helaas overlast 
veroorzaken.  bron: bewonersbrief VUmc

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat      Bouwbedrijf De Nijs is gestart met het 
intrillen van damwanden. Daarna volgt het uitgraven van de bouwkuip en het boren van de 
funderingspalen. Er worden geluidsmetingen verricht. bron: bewonersbrief 

Bouw woongebouw Xavier      Op kavel 4 is in juni het aanbrengen van damwanden gestart. 
De kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. 
bron: bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren 
vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt in juni gestart met het uitgraven 
van grond en het inbrengen van palen. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 
uur. lees meer in de bewonersbrief

Nieuws uit B&W 20 juli 2016

Ruimtelijke ordening: “Het college van B en W stelt voor aan de gemeenteraad om in te 
stemmen met de Visie Zuidas 2016. Hierin wordt richting gegeven aan de stedelijke 
gebiedsontwikkeling van de Zuidas. Met deze visie krijgen diverse belanghebbenden 
duidelijkheid over de ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen die er in het gebied verwacht 
kunnen worden.
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Economie: “Het college van B en W stemt in met de bestuurlijke reactie op het 
initiatiefvoorstel ‘ban belastingontwijking via brievenbusfirma’s uit Amsterdam!’ Op 25 april 
2016 hebben de raadsleden De Heer (PvdA), Roosma (GroenLinks), Bakker (SP) en Van 
Lammeren (PvdD) dit initiatiefvoorstel ingediend. Het bestaat uit zeven voorstellen met de 
vraag aan het college om een standpunt en actieve rol in te nemen in de discussie over 
belastingontwijking. Het college deelt de mening dat Nederland voorop moet lopen in de 
strijd tegen belastingontwijking en omarmt de nieuwe maatregelen van de Europese 
commissie en het kabinet ter bestrijding van belastingontwijking. Ook zal de stad in haar rol 
van aandeelhouder uit blijven dragen dat fiscale constructies met als doel het opzoeken van 
de grenzen van belastingontwijking, niet gewenst zijn.”

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en Odnzkg

GEMEENTE - STADSDEEL

-Verkeersbesluit: Gemeente Amsterdam - Bromfietsers op de rijbaan - Geheel Amsterdam 
Zuid op twee uitzonderingen na

-Verkeersbesluit: Gemeente Amsterdam - Tijdelijke afsluiting Fietspad over RAI terrein - RAI 
terrein tussen Europaplein en het Beatrixpark

- Ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening ligt vanaf 14 juli 2016 zes 
weken ter inzage. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraa, p/
a directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. meer info op 
de kaart

- Ontwerpuitwerkingsplan “Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking” en ontwerp 
omgevingsvergunning voor het kappen van 228 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van 
handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde 
soorten    De stukken liggen vanaf 14 juli 2016 zes weken ter inzage. Bekijk ze op 
ruimtelijkeplannen.nl Ruimtelijke plannen Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan de 
gemeenteraad p/a directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

Aanvraag evenementenvergunning De Boelelaan 1105 "VU Introductiedagen 2016" van 24 
augustus 2016 t/m 30 augustus 2016 van 16:30 uur tot 20:00 uur

Aanvraag omgevingsvergunning IJsbaanpad 1 A veranderen en vernieuwen gebouw 
(Burgerweeshuis) met behoud van bestemming kantoorfunctie.

Aanvraag evenementenvergunning Gaasterlandstraat 4k Run op 10 september van 07.30 
uur tot 08.30.

Aanvraag evenementenvergunning Europaboulevard  idem 

Aanvraag evenementenvergunning Europaplein 22 Welkom thuis 2016, 23 augustus van 
12.00-16.00 uur.

Aanvraag evenementenvergunning George Gershwinplein 1 evenement "Jeu de Bolenius" 
op 1 september 2016 van 16:00 uur tot 20:00 uur.

Aanvraag evenementenvergunning Gustav Mahlerplein tbv Concert/Muziekfeest" op 26 
augustus - 30 september 2016
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Verlenging beslistermijn met zes weken

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning IJsbaanpad 1 A 

Verleende Omgevingsvergunning

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Beatrixpark kap 9 bomen

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Beatrixpark kap 3 bomen

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Zuidas kappen 13 bomen

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Amstelpark 1 kap 4 bomen

WATERSCHAP

- Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van 
een parkeerkelder ter hoogte van het Europaplein in Amsterdam - AGV - W-16.00777

- Aanvraag Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de realisatie van 
een kabels- en leidingenbundeling ter hoogte van Fred. Roeskestraat97A, 1076 
ECAmsterdam - AGV - W-16.01637

- Aanvraag Watervergunning voor het verwijderen en aanbrengen van een regenwater-, 
vuilwater-, transportriool en persleidingen en het onttrekken van grondwater tijdens de 
aanleg van de leidingen ter hoogte van FredRoeskestraat91, 1076 ECAmsterdam - AGV - 
W-16.01682

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

21-07-2016  01-09-2016 Zuidelijke Wandelweg 43, Amsterdam kappen van 6 bomen

18-07-2016  29-08-2016 Europaboulevard, Amsterdam langer instandhouden bouwweg

08-07-2016  19-08-2016 Zuidplein 10, Amsterdam realiseren zolderruimte (boven station 
Zuid)

Verleende omgevinsgvergunning

19-07-2016  30-08-2016 tussen de sporen nabij RH130 t.h.v. Parnassusweg/A1, Amsterdam 
plaatsen van een tijdelijke container t.b.v. het aansturen en detecteren van metro op het 
spoor, met een instandhoudingstermijn t/m 18 juli 2021.

14-07-2016  26-08-2016 De Boelesloot, nabij beethovenstraat, Amsterdam realiseren zittrap

07-07-2016  19-08-2016 De Boelelaan Oost (AK 4555), Amsterdam realiseren nieuwe kade 
en duiker

18 juli t/m 26 augustus ART CAMP 6-18 jaar     6 weken lang een kunstkamp voor jongeren 
tussen de 6-18 jaar, locatie Prinses Irenestraat 19 - elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur. 
Onder leiding van kunstenaar Maria Hovius.
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7 augustus van 12.30 tot 14.30 uur het derde concert Dichtbij in het (Amstel)park 

12 t/m 21 aug Het Grachtenfestival 2016. Voor het volledige programma zie: 
www.grachtenfestival.nl

13 augustus 12.00 en 14.00 uur juniorgrachtenfestival in Beatrixpark 

16 augustus 12.30-13.30 Beethovenplein Latoen in Beatrixpark @ Grachtenfestival

17 augustus 12.30 NOOTA SAXOPHONE DUO speelt in Summertime, Gustav Mahlerlaan 
637

26 augustus Vleermuizenexcursie door NMT Zuid in Beatrixpark en Amstelpark Nacht van de 
vleermuis in Beatrixpark

==========weekb 31 en 32

18 beroepsschriften Zuidasdok

Dienst Zuidas berichtte: “Om de plannen voor het project Zuidasdok te kunnen realiseren 
moet eerst een formele procedure worden doorlopen. Eenieder krijgt dan de gelegenheid 
een reactie te geven op de plannen. Onlangs is de beroepstermijn beëindigd, er zijn 18 
beroepsschriften ingediend bij de Raad van State.”  BPZ zag geen aanleiding om bezwaar te 
maken. lees meer 

Zuidas Nieuwsbrief  vindt u hier

Bomenkap

De aanvraag voor de kapvergunning van 14100 bomen ten behoeve van het functie vrij 
maken van de Zuidasdok is ingediend. Maar staat nog niet open voor bezwaar. De 
bekendmaking is inmiddels gedeactiveerd dus in tegenstelling tot wat in dit bericht vermeld 
stond zijn ook de documenten nog niet in te zien. BPZ zal geen gebruikmaken van de 
mogelijkheid om tzt bezwaar te maken.

Win een tas van bouwdoek! 

Geïnteresseerd in een fleurige tas gemaakt door Beat the Bag van het bouwdoek dat 
gebruikt werd om de bouwplaats van het Mahlerplein te markeren? Laat een reactie achter 
onderaan het artikel op de website dienst Zuidas. Eind augustus verloot Dienst Zuidas de 
tassen onder de reageerders.

Mini Zuidas

Bericht van dienst Zuidas:”Het is geen Madurodam, maar de maquette Zuidas in het WTC 
Amsterdam mogen we met recht onze gemeentelijke trekpleister hier in Zuidas noemen. Vele 
zakelijke relaties, geïnteresseerde studenten, iets minder geïnteresseerde schoolklassen, 
betrokken buurtbewoners, collega-ambtenaren en vele anderen uit binnen- en buitenland 
krijgen regelmatig uitleg over de bouwontwikkelingen in dit drukbevolkte stukje stad.” lees 
meer en bekijk het werk

MENZ-ring en de nieuwe klus

https://evenementen.amsterdam.nl/evenementen/2016/08/dichtbij-park/
https://evenementen.amsterdam.nl/evenementen/2016/08/dichtbij-park/
http://www.grachtenfestival.nl/
http://www.grachtenfestival.nl/
http://www.grachtenfestival.nl/concert_overview.vm
http://www.grachtenfestival.nl/concert_overview.vm
http://www.hellozuidas.com/activities/latoen-in-beatrixpark-@-grachtenfestival
http://www.hellozuidas.com/activities/latoen-in-beatrixpark-@-grachtenfestival
http://nmtzuid.nl/agenda-item/nacht-vleermuis-beatrixpark/
http://nmtzuid.nl/agenda-item/nacht-vleermuis-beatrixpark/
http://nmtzuid.nl/agenda-item/nacht-vleermuis-beatrixpark/
http://nmtzuid.nl/agenda-item/nacht-vleermuis-beatrixpark/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/juli/18-beroepsschriften/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20160727&utm_content=link_ID0EZRCI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuidas%20-%20Juli%202016
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/juli/18-beroepsschriften/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20160727&utm_content=link_ID0EZRCI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuidas%20-%20Juli%202016
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbrief/2016/nieuwsbrief-zuidas-3/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20160727&utm_content=link_ID0AKFBI0UFBI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuidas%20-%20Juli%202016
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbrief/2016/nieuwsbrief-zuidas-3/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20160727&utm_content=link_ID0AKFBI0UFBI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuidas%20-%20Juli%202016
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/augustus/fleurig-zuidas/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/augustus/fleurig-zuidas/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/augustus/fleurig-zuidas/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/augustus/fleurig-zuidas/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/juli/mini-zuidas-verhaal/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/juli/mini-zuidas-verhaal/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/juli/mini-zuidas-verhaal/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/juli/mini-zuidas-verhaal/


Zuidasdok berichtte: ”Om onder de grond ruimte te creëren voor de toekomstige tunnel van 
de Zuidasdok, zijn er in Zuidas kilometers kabels en leidingen verlegd. Na twee jaar is deze 
klus onlangs afgerond. Technisch projectmanager Dick Honing vertelt in geuren en kleuren 
over deze duistere onderwereld.” lees meer ook over de nieuwe klus onder de 
Strawinskylaan

Het paleis voor Volksvlijt op Zuidas!

Van 15 augustus tot 15 oktober is er in Zuidas een bijzonder bouwwerk te zien. Het oogt als 
een ruïne. Op het Gustav Mahlerplein zal kunstenaar James Beckett een fragment van het 
Amsterdam's Paleis voor Volksvlijt reconstrueren. Opening 26 augustus van 17.00-19.00 uur. 
Het is een gebouw dat vroeger aan het Frederiksplein stond en in 1929 door brand werd 
verwoest, lees meer op Hello Zuidas. De ruïne is ook nu een podium. In het Paleis voor 
Volksvlijt vond een ambitieus cultureel programma plaats met tentoonstellingen en 
concerten. Beckett organiseert in navolging hiervan samen met TAAK bij de ruïne een serie 
publieke gesprekken over architectuur en verval, met onder anderen Jes Fernie, Tony 
Chakar en Michiel van Iersel. Beckett programmeert er ook met Seamus Cater en Natalia 
Domínguez Rangel een reeks experimentele muziekconcerten van onder meer Microtub en 
N.M.O. lees meer

Nieuwsbrief Uithoornlijn

Hoewel dit OVplan Uithoorn betreft sluit de lijn wel aan op de Amstelveen;ijn 
naar Amsterdam. De besluitvorming vindt in het najaar 2016 plaats. Nieuwsbrief 
Uithoornlijn_augustus 2016

WERK 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. 

Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart

Prorail:Geen treinverkeer maar bussen tussen Schiphol AIrport en Duivendrecht: 

t/m 9 augustus: Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam Bijlmer Arena. Reizigers 
worden geadviseerd om te reizen of gebruik te maken van het vervangend busvervoer. lees 
meer. Bekijk wat Prorail doet op Youtube

8 aug. t/m 2 sept. werkzaamheden Fred Roeskestraat     Lees in de bewonersbrief over De 
Fred, Olympic Plaza, De Rietveld Academie en het plaatsen van units voor de British School. 
Het werk bij de British School is van 8 augustus t/m 2 september gedurende de reguliere 
werktijden van 7.00 uur tot 19.00 uur.

juli en augustus de De Boelelaan Oost en West werkzaamheden 

* De Boelelaan Oost tot 31 augustus het deel tussen de Europaboulevard en de 
Beethovenstraat. lees meer   Een aantal maatregelen is genomen om de aansluiting van de 
Antionio Vivaldistraat op de De Boelelaan te verbeteren: *Bij extreme drukte worden 
verkleersregelaars ingezet. Vanuit Zuidas Vivaldi naar de A10? ga via de Van 
Leijenberghlaan > Nijenrodeweg en Europaboulevard. 
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* De Boelelaan West afsluiting kruising de De Boelelaan - Van der Boechorststraat vanaf 1 
juli 2016 06.00 uur t/m 28 augustus 2016. Autoverkeer wordt omgeleid dus een langere 
reistijd. Het advies voor autoverkeer is nu: verlaat in de spits Zuidas via de S109. Het VUmc 
ziekenhuis en parkeergarages blijven bereikbaar.

Openbaar Vervoer : Er worden pendelbussen ingezet. Kijk voor actuele reisinformatie 
op www.ns.nl - Tram 16 blijft grotendeels rijden. Alleen niet in de week van 5 augustus t/m 14 
augustus. Er kan dan worden overgestapt op bussen bij het Stadionplein. Kijk voor actuele 
reisinformatie op www.gvb.nl

bron: omgevingscoordinator dienst Zuidas

Vanaf 4 juli 2016 (duur 12 weken) werkzaamheden bij Olympic Plaza Fred. Roeskestraat/
Amstelveenseweg, mogelijk geluidsoverlast      Ter voorbereiding van de verbouw start van 
de sloopwerkzaamheden (inrichting verwijderen). Deze fase duurt tot eind september. 
Klachten of vragen mail naar o.vijzelaar@jpvaneesteren.nl of bel naar 06-51359688. Bron: 
bewonersbrief

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren 
vlinderen. In fase 2 (het deel langs de Parnassusweg) wordt gestart met het uitgraven van 
grond en het inbrengen van palen. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 uur. 
lees meer

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en Odnzkg

GEMEENTE 

- Kennisnemen van de actualisatie Financieel Perspectief Zuidas 2015 en vaststellen van de 
actuele saldi als nieuwe referentiesaldi van de grondexploitatie van de Zuidas (2016, nr. 
166/661)

- Instemmen met het nieuwe financiële stelsel voor gebiedsontwikkeling (2016, nr. 
169/667) de uitzondering die gemaakt wordt voor de toepassing van hetgeen onder b. ii. is 
gesteld voor de reserve Zuidas in verband met de bestuurlijke afspraken over de bijdrage 
aan het Zuidasdok.

- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidas-Ravel en besluit om geen exploitatieplan 
vast te stellen

- Gemeente Amsterdam - Verkeersbesluit het opnieuw instellen van een verbod fietsen en 
bromfietsen Station Zuid en omstreken - Station Zuid en omstreken

STADSDEEL

Aanvraag evenementenvergunning

- Aanvraag evenementenvergunning Strawinskylaan 1, 1077 XW: terrasfeest "Indian 
Summer Party" op 16 september 2016 van 16:00 uur tot 21:00 uur. Dosdsiernumer 
2016-18697.

- Aanvraag evenementenvergunning De Boelelaan 1105 1081 HV: "VU Introductiedagen 
2016" van 24 augustus 2016 tot en met 30 augustus 2016 van 16:30 uur tot 20:00 uur. 

Verleende evenementenvergunning
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- Besluit evenementenvergunning Europaplein 24, Welkom Thuis 2016 evenement

Aanvraag exploitatievergunning

- Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf George Gershwinlaan 520, 1082 
MT: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-18770.

- Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf De Boelelaan 1110 1081 HZ: voor 
het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-18889.

Verleende exploitatievergunning

- Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Claude Debussylaan 2, 1082 MD: voor 
het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras,

- Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Europaplein 59

- Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Claude Debussylaan 33

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

01-08-2016  12-09-2016 George Gershwinlaan 520, Amsterdam: realiseren van een 
sportschool met twee tussenverdiepingen in een bestaand gebouw

29-07-2016  09-09-2016 De Boelelaan 1081, Amsterdam: plaatsen van brandwerende puien.

28-07-2016  08-09-2016 Gustav Mahlerlaan (AK 938), Amsterdam: verplaatsen 
gevelreclame

27-07-2016  07-09-2016 De Boelelaan 1110, Amsterdam: het verbouwen van het gebouw tot 
een Albert Heijn to Go en het plaatsen van een reclame-uiting.

26-07-2016  06-09-2016 Strawinskylaan 59 (de gehele ring A10 zuid), Amsterdam: betreft 
het kappen van 14100 bomen t.b.v het functie vrij maken van de Zuidasdok

Beslistermijn verlengd met zes weken

02-08-2016  13-09-2016 Prinses Irenestraat 33, Amsterdam: aanleggen van een in-/uitrit. 
Aanvrager: Nationale Postcode Loterij N.V.

Verleende omgevinsgvergunning

05-08-2016  13-09-2016 Europaplein 24 (buitenterrein RAI), Amsterdam: Welkom Thuis 2016

27-07-2016  07-09-2016 Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam: ondergrondse putbehuizing tbv 
een warmtekrachtbron. Aanvrager: ABN AMRO Bank N.V.

25-07-2016  03-09-2016 Ringweg A10-zuid, Amsterdam : oprichten van twee trappen t.b.v. 
de bereikbaarheid van de 1e (bestaande) Schinkelspoorbrug. 
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t/m 26 augustus ART CAMP 6-18 jaar     6 weken lang een kunstkamp voor jongeren tussen 
de 6-18 jaar, locatie Prinses Irenestraat 19 - elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur. Onder 
leiding van kunstenaar Maria Hovius.

12 t/m 21 aug Het Grachtenfestival 2016. Voor het volledige programma zie: 
www.grachtenfestival.nl

13 augustus 12.00 en 14.00 uur juniorgrachtenfestival in Beatrixpark. En: 16 augustus 
12.30-13.30 Beethovenplein Latoen in Beatrixpark @ Grachtenfestival.

17 augustus 12.30 NOOTA SAXOPHONE DUO speelt in Summertime, Gustav Mahlerlaan 
637

26 en 27 augustus Vleermuizenexcursie door NMT Zuid in Beatrixpark en Amstelpark     26 
augustus:  Nacht van de vleermuis in Beatrixpark, 27 augustus: Vleermuisexcursie op 
Amstelglorie. http://nmtzuid.nl/project/vleermuizen/

26 augustus 17.00-19.00 Mahlerplein opening kunstwerk Palace Ruin

28 augustus in het Glazen Huis en de Orangerie van het Amstelpark een tentoonstelling door 
Zone2Source met Špela Petrič en Sonja Bäumel, Zij onderzoeken de menselijke relatie met 
verscheillende levensvormen en herdefinieren wat het betekent om mens te zijn. En Malou 
van der Molen verblijft een maand in de Orangerie waar zij haar m2 project voor het 
Amstelpark ontwikkelt. Open van 13.00- 17,00 uur. lees meer 

t/m 26 augustus Kunst in en rond het Beatrixpark: ARTZUID VERKOOPEXPOSITIE      In de 
nieuwe expositieruimte van ArtZuid in het voormalige Sint Nicolaasklooster, grenzend aan 
het Beatrixpark, is deze zomer een groepstentoonstelling van beeldhouwers Cornelius 
Rogge en Bruno Filho en met schilderijen van Erik Oldenhof en zwart/wit foto’s van Mart 
Engelen. Open van maandag t/m met donderdag van 10-16 uur. Toegang is gratis. 

=================== weekb 33- = 35

Welstandskader Zuidasdok t/m 10 oktober ter inzage

Dienst Zuidas berichtte: “Het Concept Welstandskader Zuidasdok is gereed! Hierin staat 
beschreven aan welke welstandscriteria de bouwwerken van Zuidasdok moeten voldoen. 
Het kader schept onder andere voorwaarden voor de vormgeving, kwaliteit en omvang van 
de bouwsels. Deze eisen worden gesteld zodat de Zuidasdoktunnels, de verbrede A10 Zuid 
en het nieuwe station Amsterdam Zuid straks in harmonie zijn met de directe omgeving. Het 
Concept Welstandskader Zuidasdok ligt de komende zes weken ter inzage voor inspraak.” 
download het document van deze pagina (rechtsboven). T/m 10 oktober 2016 kunt u uw 
inspraakreactie sturen aan B&W van Amsterdam, p/a Zuidas Amsterdam, t.a.v. dhr. I. Visser, 
Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Of per e-mail aan info@zuidas.nl met vermelding van 
het onderwerp ‘Concept Welstandskader Zuidasdok’.

Aanpassing regels voor geluidschermen?

Cobouw berichtte:’Om te voorkomen dat de kosten voor het bestrijden van geluidshinder 
langs snelwegen en het spoor volledig uit de klauwen lopen, past staatssecretaris Dijksma 
de regels aan. Ze wil onder meer afrekenen met te korte en te hoge geluidschermen.”

Lees de nieuwsbrief van dienst Zuidas
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Stroomhuis station Zuid

“Voor de bouw van Zuidasdok moet tussen de sporen bij station Zuid een gelijkrichterstation 
(GRS) worden verwijderd. Dit is een gebouw dat de metro voorziet van stroom. Ter 
vervanging wordt verderop bij de Parnassusweg een tijdelijk stroomhuis gebouwd.” lees 
meer op de website dienst Zuidas 

Opening van het OI2 Labgebouw VUmc op 29 september om 15.30 uur

Vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom op de begane grond van het O|2 lab gebouw. 
Aanmelden kan hier

Beeldplan Amstelveenlijn

?Stap voor stap naar het definitieve plaatje. Het Beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen in 
afstemming met vele belanghebbenden. Zo zijn er de nodige gesprekken geweest met 
betrokken partijen waaronder de gemeenten Amstelveen en Amsterdam en de Stadsregio 
Amsterdam. Dan gaat het om ‘wat willen we wel, wat niet en wat kan wel en wat niet 
bijvoorbeeld ten aanzien van beheer?’ Ook hebben we met name de omwonenden van de 
drie ongelijkvloerse kruispunten betrokken bij het ontwerpproces van deze kruispunten. Met 
opzet hén, omdat in hun directe omgeving veel gaat veranderen – zowel tijdens de 
werkzaamheden als in de definitieve situatie. Dit alles tezamen heeft geleid tot het plan dat 
er nu ligt." lees verder in de nieuwsbrief.

Noord/Zuid lijn van invloed op route Amstelveenlijn

“Hoe de route van de Amstelveenlijn gaat worden is nog niet vastgesteld. “Een van de 
mogelijke veranderingen in het Amsterdamse openbaar vervoer wordt een deels andere 
route voor tramlijn 5: net als nu van Binnenhof naar Leidseplein, maar vanaf daar niet langer 
naar Centraal Station, maar via de Marnixstraat richting Westerpark. Dit omdat de Noord/
Zuidlijn en tramlijn 5 in het centrum van Amsterdam deels een parallelle route rijden. Een reis 
van Station Zuid naar Centraal Station duurt met de Noord/Zuidlijn straks 12 minuten, in 
plaats van de 25 à 30 minuten die tramlijn 5 erover doet. Ook voor reizigers uit Amstelveen 
en Buitenveldert wordt reizen met de Noord/Zuidlijn veel sneller, zelfs met de overstap op 
Station Zuid.” lees verder 

Het paleis voor Volksvlijt op Zuidas! 9 september 17.00 uur: lezingen van Scott Raby (US) en 
anderen, concert van N.M.O. (DE) en Dj Arif (NL) thema: A critical eye cast on neoliberal 
indifference     Tot 15 oktober is er in Zuidas een bijzonder bouwwerk te zien en te ruiken. 
Het oogt als een ruïne waar rook en een brandlucht uit opstijgen. Op het Gustav Mahlerplein 
heeft kunstenaar James Beckett een fragment van het Amsterdam's Paleis voor Volksvlijt 
gereconstrueerd. Het is een gebouw dat vroeger aan het Frederiksplein stond en in 1929 
door brand werd verwoest. De nieuwe ruïne is ook een podium. In het Paleis voor Volksvlijt 
vond indertijd een ambitieus cultureel programma plaats met tentoonstellingen en concerten. 
Beckett organiseert in navolging hiervan samen met TAAK een serie publieke gesprekken 
over architectuur en verval, met onder anderen Jes Fernie, Tony Chakar en Michiel van 
Iersel. Beckett programmeert er ook met Seamus Cater en Natalia Domínguez Rangel een 
reeks experimentele muziekconcerten van onder meer Microtub en N.M.O. lees meer

7 sept. vergadering Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 uur tot 17.00 uur van 
19.30 uur tot 22.30 uur, locatie: De Rooszaal, 0239 
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Bij TKNlijst RO 1- welstand-kader Zuidasdok vrijgeven voor inspraak. Bij 2 Bestuurlijke 
reactie op moties en beantwoording vragen naar aanleiding van bijbestellingen, 
Bestemmingsplan en halfjaarsrapportage Zuidasdok. (BD2016-011113) 6-011113) zie de 
documenten 1a. Beantwoording motie onderhoudsbeurt onderdoorgangen (Bijlage | 1.3Mb), 
1b. 302.16.Motie X Van Lammeren versnelde onderhoudsbeurt (Bijlage | 34.1Kb), 2a. 
Beantwoording motie bamboe geluidschermen (Bijlage | 1.7Mb), 2b. 301.16.Motie Y Van 
Lammeren bamboeschermen (Bijlage | 41.8Kb), 3a. Beantwoording motie Brittenpassage 
(Bijlage | 2.0Mb), 3b. 383.16.Motie - V van Ernsting,Vink,Boldewijn - AD2016-587633 (Bijlage 
| 37.4Kb), 4. Beantwoording vragen geluidhinder irt dijcklichaam (Bijlage | 1.1Mb). 5. 
Beantwoording vragen halfjaarsrapportage zuidasdok (Bijlage | 1.7Mb). Bij 7 mogelijk 
behoud rij populieren Zuidas Ravel. Bij 8 Ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële 
herziening. (BD2016-008124). bekijk de agenda

14 september bijeenkomst "Verbeter de buurt" van 18.30 tot 21.00 uur in de Openbare 
bibliotheek Buitenveldert, Willem van Weldammerlaan 5. Het aantal plaatsen is beperkt. Meld 
u aan via het aanmeldformulier. Het stadsdeel is benieuwd naar uw suggesties die 
opgenomen kunnen worden in het gebiedsplan 2017. 

“Van der Ree, gemeenteraadslid van de VVD in Amsterdam, pleit in een opiniestuk voor 
meer duurzame en hoogwaardige kantoorruimte in Amsterdam”, aldus Het Parool. lees meer 

WERK 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.

Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart

Bekijk het fotoverslag werkzaamheden de De Boelelaan West. De kruising met de 
Boechorststraat gaat maandag 29 oktober 2016 weer open.  

11 t/m 23 september onderhoudswerkzaamheden trambaan strawinksylaan/beethovenstraat/
parnassusweg mogelijk geluidsoverlast     Op de kruising Strawinskylaan met de 
Beethovenstraat en de kruising Strawinskylaan met de Parnassusweg worden 
onderhoudswerkzaamheden aan de trambaan uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats 
tussen 0.30 uur en 05.30 uur, in de nachten van zondag t/m vrijdag. Klik hier voor meer 
informatie

Vanaf 4 juli 2016 (duur 12 weken) werkzaamheden Fred Roeskestraat      Bij Olympic Plaza 
mogelijk geluidsoverlast. Ter voorbereiding van de verbouw start van de 
sloopwerkzaamheden (inrichting verwijderen). Deze fase duurt tot eind september. Daarna, 
van begin oktober tot eind december, is de eerste fase van de nieuwbouw. Klachten of 
vragen mail naar o.vijzelaar@jpvaneesteren.nl of bel naar 06-51359688. Bron: 
bewonersbrief. Ook wordt gewerkt aan de uitbreiding van het gebouw van de Rietveld 
Academie. In het nieuwe ontwerp is de uitbreiding van het huidige parkeerterrein 
meegenomen. Dit wordt een twee laags gebouw met een kelder. Eind 2017 is het werk 
klaar. Meer overlast dan verwacht      De werkzaamheden aan de verlengde Frederik 
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Roeskestraat hebben begin augustus meer overlast veroorzaakt dan vooraf door dienst 
Zuidas was ingeschat. Verschillende bewoners hebben hun zorgen en klachten bij hen geuit. 
De werkzaamheden duren tot eind oktober. lees meer

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium    De komende tijd betonstorten en vloeren 
vlinderen. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 uur. Uitbreiding bouwkuip duurt 
tot december 2016. Opheffing bushalte Strawinsky: februari 2016-december 2016 en de 
bouw Zuidtoren is in april gestart. lees meer

Dienst Zuidas is gestart met het bouwrijp maken van kavel 14 in deelgebied Vivaldi      De 
werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van veel ondergrondse infrastructuur, zoals 
kabels voor telecom en elektra, In december van 2016 kan er gebouwd worden.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en Odnzkg

STADSDEEL

- Aanvraag evenementenvergunning Europaplein 22 voor Ade op 21 oktober 2016 van 22:00 
uur tot en met 05:00 uur en op 22 oktober 2016 van 17:00 uur tot en met 22:00 uur. 
Dossiernummer 2016-19049.

- Aanvraag evenementenvergunning Gustav Mahlerplein voor het houden van een 
evenement "Aftrap inzamelingsactie GBC Zuidas-Voedselbank Amsterdam Zuid op 10 
oktober 2016 van 15:30 uur tot 18:30 uur. Dossiernummer 2016-19012

- Verleende evenementenvergunning De Boelelaan 1105 evenement "VU introductiedagen" 
op 24 augustus 2016 van 10:00 uur - 16:30 uur en op 30 augustus 2016 van 16:30 - 20:00 
uur, verzonden d.d. 12 augustus 2016. Dossiernummer 2016-18590

- Verleende staanplaatsvergunning IJsbaanpad ter hoogte van nummer 126 voor het 
innemen van een staanplaats  buiten de markt voor de periode tot 1 september 2017, voor 
de verkoop van consumptie ijs, hotdogs in de winterperiode en aanverwante artikelen vanuit 
een mobiele verkoopwagen met een lengte van 3,05 meter en een breedte van 2,25 meter, 
verzonden d.d. 11 augustus 2016. Dossiernummer 2016-18764.

Verleende kapvergunning

- Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Jaagpad 48 voor het kappen van 
vierennegentig houtopstanden staande op het adres Jaagpad 48/Tennispark Joy, verzonden 
d.d. 10 augustus 2016 .Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 2443941.

Aanvraag exploitatievergunning

- Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Amstelpark 2 B voor het inrichten en 
exploiteren van een terras bij Midgetgolf Amstelpark. Dossiernummer 2016-18969.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

01-09-2016 13-10-2016  Antonio Vivaldistraat (A 1909), Amsterdam realiseren ondergrondse 
Parkeergarage in Ravel. 
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26-08-2016 07-10-2016  Fred. Roeskestraat 84 (nrd A10), Amsterdam kappen van 9 bomen. 

25-08-2016 06-10-2016  Fred Roeskestraat 96, Amsterdam  kappen van 2 bomen.

22-08-2016 03-10-2016  Fred. Roeskestraat 115, Amsterdam kappen van 13 bomen.

22-08-2016 03-10-2016  Parnassusweg 220, Amsterdam kappen van 5 bomen.

08-08 2016  19-09-216 De Boelelaan 32, Amsterdam plaatsen van een reclame-uiting aan 
de gevel van het gebouw.

Verlening beslistermijn

15-08-2016 20-09-2016  Strawinskylaan 3051, Amsterdam betreft het maken van sparingen 
en het wijzigen van de brandcomparitmenten. Aanvrager: G&S Vastgoed B.V. 

02-08-2016 13-09-2016  Prinses Irenestraat 33, Amsterdam het uitbreiden van het gebouw 
Prinses Irenestraat 31-33 en het aanleggen van een in-/uitrit. Aanvrager: Nationale Postcode 
Loterij N.V. 

Verleende omgevingsvergunning

25-08-2016 07-10-2016  Omgeving Vivaldistraat , Amsterdam kappen van 236 bomen en het 
verplanten van 15 bomen t.b.v. het realiseren van Ravel fase 2 en 3. Aanvrager: Gemeente 
Amsterdam

22-08-2016 04-10-2016  Zuidelijke Wandelweg 43, Amsterdam kappen van 6 bomen.

17-08-2016 28-09-2016  Strawinskylaan 3051 (toren 1 en 2), Amsterdam voor het plaatsen 
van een trap en het maken van een trapsparing in het Atriumgebouw tussen de 7e naar de 
8e etage. Aanvrager: Vista Corporate Services BV

15-08-2016 27-09-2016  Beethovenplein 10, Amsterdam aanbrengen van een lichtreclame-
uiting aan de gevel. Aanvrager: Stibbe B.V.

15-08-2016 27-09-2016  Gustav Mahelerlaan, Amsterdam verplaatsen reclame-uiting van 
huisnummer 16 naar 24.

11-08-2016 23-09-2016  Panassusweg (kadastraal sectie AK 3520), Amsterdam kappen van 
2 bomen.

05-08-2016 14-09-2016  Gustav Mahlerlaan 997 + 999, George Gershwinlaan 524 + 526 (AK 
4407), Amsterdam voor het veranderen van het gebouw door het splitsen van de 
commerciële ruimte op de begane grond en het penthouse op de 21e verdieping. Aanvrager: 
G & S Vastgoed B.V.

WABO uitgebreide procedure Ontwerpbeschikking

10-08-2016 22-09-2016  Fred. Roeskestraat 94A, Amsterdam voornemen tot het in gebruik 
nemen van het gebouw van "The British School of Amsterdam". Aanvrager: The British 
School of Amsterdam

https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=214676
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=214676
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=214676
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=214676
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=214676
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=214676
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=213616
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=213616
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=213616
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=213616
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=213616
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=213616
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=210636
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=210636
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=210636
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=210636
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=210636
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=210636
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=209276
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=209276
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=209276
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=209276
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=209276
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=209276
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=195636
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=195636
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=203616
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=203616
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=203616
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=203616
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=203616
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=203616
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=190196
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=190196
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=190196
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=190196
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=190196
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=190196
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=214536
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=214536
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=214536
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=214536
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=214536
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=214536
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=210416
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=210416
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=210416
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=210416
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=210416
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=210416
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=205956
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=205956
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=205956
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=205956
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=205956
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=205956
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=204476
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=204476
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=204476
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=204476
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=204476
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=204476
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=204456
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=204456
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=204456
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=204456
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=204456
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=204456
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=201596
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=201596
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=201596
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=201596
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=201596
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=201596
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=194136
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=194136
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=194136
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=194136
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=194136
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=194136
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=194136
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=194136
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=195176
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=195176
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=195176
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=195176
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=195176
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=195176


6 september 12:30-13:00, lunchconcert Thomaskerk, Pr Irenestraat 36      Duo Alicante, Alice 
Gort-Switynk, sopraan en blokfluiten, Nelleke ter Burg, gitaar, octaafgitaar en theorbe. Zij 
spelen werken van: Claudio Monteverdi, Giulio Caccini, Henry Purcell, Franz Schubert, 
Joaquin Rodrigo en Fernando Sor.

6 september t/m vrijdag 9 september het On The Roof Film Festival op het dak van de Vrije 
Universiteit 16de verdieping hoofdgebouw aan de De Boelelaan 1105, met spectaculair 
uitzicht over de stad! Het volledige programma is dit jaar volledig Engelstalig of Engels 
ondertiteld. 17.00 Roof open: drinks and food, 17.30 Dinner by Il Caffè, 20.15 Minchenu 
Maduro interviews the guest of the evening. 21.00 Film, 22.30 End.

10 en 11 september Open Monumentendag     Het Burgerweeshuis is open op beide dagen 
van 10.00-17.00 uur, IJsbaanpad 1. Eeuwenlang zat het Burgerweeshuis in een voormalig 
klooster tussen de Kalverstraat en Nieuwezijds Voorburgwal, nu is dat het Amsterdam 
Museum. Het weeshuis kreeg een nieuw onderkomen aan het IJsbaanpad en is momenteel 
een bouwplaats. U krijgt een rondleiding in groepjes. lees verder...

11 september 11:00-18:00 uur Pure markt, Amstelpark

Tentoonstellingen in het Amstelpark     Grounded Matter, Malou van der Molen, werkperiode 
t/m 25 sept. in de Orangerie. Ectogenesis: Plant-Human Monsters door Špela Petrič t/m 23 
oktober.in het Glazen Huis. lees meer 

20 september 12.30-13.00 uur, Lunchconcert Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36      Ramos 
& Carrasco met Maria Ramos, saxofoon en Antonio Carrasco, piano.

In oktober start de duurzame 'vernieuwbouwing' van het pand van de Goede Doelen 
Loterijen. Op donderdag 8 september vanaf 17.45 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er een 
bijeenkomst voor de Pr. Irenebuurt buurt in het leegstaande pand waarbij ook de architect en 
het bouwbedrijf aanwezig zijn om uitleg te geven.
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Welstandskader Zuidasdok t/m 10 oktober ter inzage

download het document op deze pagina (rechtsboven). T/m 10 oktober 2016 kunt u uw 
inspraakreactie sturen aan B&W van Amsterdam, p/a Zuidas Amsterdam, t.a.v. dhr. I. Visser, 
Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Of per e-mail aan info@zuidas.nl met vermelding van 
het onderwerp ‘Concept Welstandskader Zuidasdok’. meer info vindt u hier

Nota van Beantwoording en Visie Zuidas 2016

In totaal zijn 31 zienswijzen over het concept van de Visie Zuidas 2015 binnen de daartoe 
gestelde termijn ingediend. De zienswijzen worden behandeld in de Nota van Beantwoording 
Concept Visie Zuidas 2015 (PDF, 769 kB). Bekijk ook de Visie Zuidas 2015 (PDF, 9.5 
MB) en de laatste versie Concept Visie Zuidas 2016 versie september 2016 (PDF, 20 
MB). Voordat de gemeenteraad de Visie Zuidas 2016 vaststelt, zal de Visie Zuidas 2016 
behandeld worden in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 28 september 2016 met 
uitnodiging van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. U kunt bij de 
vergadering van de raadscommissie aanwezig zijn en spreektijd aanvragen om uw standpunt 
over het bestemmingsplan kort toe te lichten. Indien u van dit spreekrecht gebruik wilt maken, 
dient u dit vooraf bij het commissiesecretariaat kenbaar te maken. Op de website 
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www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad kunt u terecht voor o.a. - de exacte tijd van de 
raadscommissievergadering; - de instructie voor het aanvragen van spreektijd, indien u 
gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot het geven van een toelichting; - de agenda en de 
notulen van de raadscommissievergadering (die ook is in te zien in het voorlichtingscentrum 
van het stadhuis); - de raadsvoordracht met bijlagen.

Nieuws uit B&W 7 september     “Het college van B en W stemt in met het opnemen van 
een aanvullend beslispunt in de raadsvoordracht ‘In te stemmen met Visie Zuidas 2016 en 
Nota van Beantwoording’. In de collegevergadering van 5 juli jl. heeft het college 
geconstateerd dat een beslispunt ontbrak over de status van de Visie Zuidas in relatie tot de 
Hoofdgroenstructuur en het Structuurvisiebeleid. Dit punt wordt hierbij alsnog opgenomen.” 
lees het volledige nieuwsbericht 

14 september  vergadering Voorbereidende commissie Zuid 20.00 uur, President 
Kennedylaan 923     Agendapunt 6. Voorlopige voorstellen bezuinigingen ivm taakstelling 
vastgoed zie de agenda met tal van stukken.

Uit de agenda voorbereidende vergadering stadsdeel Zuid van 7-9-2016     11 Advies 
Locatieprofielen evenementen stadsdeel Zuid  En bij Tkn E. Markten 

Bijeenkomst "Verbeter de buurt" op woensdag 14 september van 18.30 tot 21.00 uur in 
de Openbare bibliotheek Buitenveldert, Willem van Weldammerlaan 5. Het aantal 
plaatsen is beperkt. Meld u aan via het aanmeldformulier. Het stadsdeel is benieuwd 
naar uw suggesties die opgenomen kunnen worden in het gebiedsplan 2017. 

Amsterdam krijgt nieuw sportpark in Zuidas     Dienst Zuidas berichtte: “Vanaf 2019 
speelt AFC, de oudste voetbalclub van Amsterdam, op vijf moderne kunstgrasvelden in 
Zuidas.” lees meer

Lees de Hello Zuidas editie van sept/okt 

WERK 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. Onderaan deze webpagaina vindt u een 
overzichtskaart 

Van der Boechorststraat - De Boelelaan     Vanaf 16 september tot eind december 2016 
vinden werkzaamheden plaats op de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit 
van Campus VU. Een deel van de Van der Boechorststraat wordt aangepast en krijgt een 
nieuw profiel. Hiermee verbetert de afwikkeling van het autoverkeer naar de De Boelelaan. 
Tijdens de uitvoering van dit werk worden ook de drinkwaterleiding en het riool 
vernieuwd. De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid van de Van der 
Boechorststraat voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers worden langs het werkterrein 
geleid. KinderRijk KDV Boechorststraat, De Hortus Botanicus van de VU blijven bereikbaar 
vanaf de Van der Boechorststraat en de De Boelelaan. Ook vinden regelmatig 
weekendwerkzaamheden 
plaats. flyer%20van%20der%20boechorststraat%20september%202016
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 De De Boelelaan Oost, Extra mogelijkheid verlaten deelgebied Vivaldi   Van maandag 
tot vrijdag tussen 16.30 uur en 19.00 uur kan dat via de Spoorslag. Links afslaan op De 
Boelelaan Oost is niet meer mogelijk: bewoners e.a. in Vivaldi volgen een andere route. Om 
een optimale doorstroming te bevorderen, is links afslaan op de Boelelaan Oost per 5 
september niet meer mogelijk. Verkeer kan omrijden via de Europaboulevard - Nijenrodeweg 
– Van Leijenberglaan en vice versa. Ook informeert de gemeente met digitale 
informatiepanelen over de actuele verkeersinformatie en eventuele 
vertragingen. Werkzaamheden fase 3 – september 2016 t/m mei 2017 vinden aan de 
Noordzijde plaats.

11 t/m 23 september onderhoudswerkzaamheden trambaan strawinksylaan/
beethovenstraat/ parnassusweg mogelijk geluidsoverlast     Op de kruisingen worden 
onderhoudswerkzaamheden aan de trambaan uitgevoerd die plaatsvinden in de nacht tussen 
0.30 uur en 05.30 uur, in de nachten van zondag op maandag t/m donderdag op vrijdag.Vanaf 
4 juli 2016 (duur 12 weken) werkzaamheden Fred Roeskestraat     Bij Olympic Plaza 
mogelijk geluidsoverlast      Ter voorbereiding van de verbouw start van de 
sloopwerkzaamheden (inrichting verwijderen). Deze fase duurt tot eind september. Daarna, 
van begin oktober tot eind december, is de eerste fase van de nieuwbouw. Klachten of vragen 
mail naar o.vijzelaar@jpvaneesteren.nl of bel naar 06-51359688. Ook wordt gewerkt aan de 
uitbreiding van het gebouw van de Rietveld Academie      Eind 2017 is naar verwachting 
de oplevering. Meer overlast dan verwacht      De werkzaamheden aan de Verlengde 
Frederik Roeskestraat duren tot eind oktober 2016. lees meer
T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium   Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 
19 uur. Uitbreiding bouwkuip duurt tot december 2016. Opheffing bushalte Strawinsky: 
februari 2016-december 2016 en de bouw Zuidtoren is in april gestart. lees meer

Dienst Zuidas is gestart met het bouwrijp maken van kavel 14 in deelgebied Vivaldi     
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van heel veel ondergrondse infrastructuur, 
zoals kabels voor telecom en elektra, 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en Odnzkg

STADSDEEL

Aanvraag horecavergunning     * Aanvraag exploitatievergunning voor een 
horecabedrijf De Boelelaan 1105

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

08-09-2016  20-10-2016 Antonio Vivaldistraat, Amsterdam verplaatsen van een tijdelijke 
bouwkeet en het aanleggen van een inrit voor een periode van 10 jaar.

06-09-2016  18-10-2016 Parnassusweg 220, Amsterdam oprichten van een gebouw, met 
bestemming daarvan tot rechtbank.

06-09-2016 18-10-2016  Antonio Vivaldistraat 60, Amsterdam daktuin op 2de verdieping.

02-09-2016 14-10-2016  Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam kappen van 7 bomen.
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Verleende omgevingsvergunning

06-09-2016 18-10-2016  Fred. Roeskestraat 88A-9 en 88B-10, Amsterdam

Vergunning van rechtswege verleend

06-09-2016 18-10-2016  De Boelelaan 32, Amsterdam reclame aan gevel

16 september 17.00, Podium Het paleis voor Volksvlijt op Zuidas! lezing ‘new town, old 
town’     Linda Vlassenrood van INTI (International New Town Institute) leidt een gesprek 
over de sociaal- maatschappelijke aspecten van de gebouwde omgeving. Wat zijn de waarden 
van new towns zoals de Zuidas of Almere, en hoe reageren de gebruikers hierop? lees meer

Tentoonstellingen in het Amstelpark     Grounded Matter, Malou van der Molen, 
werkperiode t/m 25 sept. in de Orangerie.  En: Ectogenesis: Plant-Human Monsters door 
Špela Petrič het Glazen Huis t/m 23 oktober.in het Glazen Huis. lees meer

20 september 12.30-13.00 uur, Lunchconcert Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36     
Ramos & Carrasco met Maria Ramos, saxofoon en Antonio Carrasco, piano.

Ride with me @ 24H Zuid      Op 24 september vindt 24H Zuid plaats. Ook Zuidas doet mee 
aan dit event, met de fietstocht "Ride with me". Om 13:00 zal de fietstocht starten vanaf het 
Crowne Plaza Hotel. Om 15:00 afsluiting met een drankje in de cocktailbar van het Crowne 
Plaza Hotel. Opgeven kan via ehk@zuidas.nl, vol = vol! 

30 september 16.30-18.30 Strijkwedstrijd Heren op het Zuidplein. inschrijven kan hier
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Afgelopen woensdagavond 14 september 2016 heeft de voorzitter van het Bewonersplatform 
Zuidas, Cisca Griffioen, ingesproken tijdens de vergadering van de Voorbereidende 
commisse (bestuurscommissie) Zuid en haar verbazing, bevreemding en verontrusting 
uitgesproken over het voorstel om de subsidie voor BPZ te schrappen. Zij was meer dan 
geschokt. lees meer in het pdf inspraaksubsidie%2014september2016 

De Gemeente Amsterdam heeft een vastgoedprobleem in de vorm van 2 parkeergarages die 
gesloopt moeten worden. De Gemeenteraad heeft besloten dat alle zeven stadsdelen een 
bijdrage moeten leveren aan de oplossing. Voor Stadsdeel Zuid is dat 2,3 miljoen. Het 
voorstel betreft het schrappen van veel voorzieningen die direct de burgers raken, 
zoals verminderen van het ophalen van afval, het minder plaatsen van fietsenrekken, 
verminderen van handhaven. De subsidie voor BPZ wordt in dit voorstel in zijn geheel 
geschrapt. Als de Gemeenteraad dit voorstel op 9 november overneemt betekent dit dat per 
1 januari a.s het platform ophoudt te bestaan en u deze weekberichten dus niet meer zult 
ontvangen.

De bezuinigingsvoorstellen leest u hier onder de uitzending van de vergadering, AT5 heeft er 
aandacht aan besteed, bekijk het bij 3.47 min.

Wij houden u op de hoogte.
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Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd!!!
De Gemeente Amsterdam heeft een vastgoedprobleem in de vorm van 2 parkeergarages die 
gesloopt moeten worden. De Gemeenteraad heeft besloten dat alle zeven stadsdelen een 
bijdrage moeten leveren aan de oplossing. Voor Stadsdeel Zuid is dat 2,3 miljoen. Het 
voorstel betreft het schrappen van veel voorzieningen die direct de burgers raken, 
zoals verminderen van het ophalen van afval, het minder plaatsen van fietsenrekken, 
verminderen van handhaven. De subsidie voor BPZ wordt in dit voorstel in zijn geheel 
geschrapt. Als de Gemeenteraad dit voorstel op 9 november overneemt betekent dit dat per 
1 januari a.s het platform ophoudt te bestaan en u deze weekberichten dus niet meer zult 
ontvangen. Bekijk de vergadering en lees eronder de voorstellen.

Voorzitter Cisca Griffioen heeft ingesproken op de vergadering van de voorbereidende 
commissie van 14 september 2016. De tekst leest u hier. Ook AT5 heeft aandacht besteed 
aan de bezunigingen. Wij houden u op de hoogte.

Nota van Beantwoording en Visie Zuidas 2016

Voordat de gemeenteraad de Visie Zuidas 2016 vaststelt, zal de Visie Zuidas 2016 
behandeld worden in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 28 september 2016 met 
uitnodiging van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. 

Waterlek Strawinskylaan gedicht en meer overlast dan verwacht

Bericht van dienst Zuidas: "Tijdens werkzaamheden op de Strawinskylaan is een blusleiding 
geraakt. Dit zorgde kort voor wateroverlast op het fietspad. Het lek is snel gedicht. En... In 
voorbereiding op het project Zuidasdok wordt de Strawinskylaan opnieuw ingericht. De 
werkzaamheden hebben de afgelopen weken meer geluidshinder veroorzaakt dan verwacht. 
Hoe gaat dienst Zuidas daarmee om?" lees meer

Nieuwsbrief vrienden van het G. van Aemstelpark zie pdf gva-nieuwsbrief-sept

Nieuwsbrief project Beter Benutten Zuidas over o.a. fietsdelen en conventant bereikbaarheid 

WERK 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.

Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart.

Van der Boechorststraat - De BoelelaanVanaf 16 september tot eind december 2016 
vinden werkzaamheden plaats op de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit 
van Campus VU. Een deel van de Van der Boechorststraat krijgt een nieuw profiel. Hiermee 
verbetert de afwikkeling van het autoverkeer naar de De Boelelaan. Tijdens de uitvoering 
worden ook de drinkwaterleiding en het riool vernieuwd. De werkzaamheden hebben invloed 
op de bereikbaarheid van de Van der Boechorststraat voor het autoverkeer. Ook vinden 
regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. lees meer 
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De De Boelelaan Oost, Extra mogelijkheid verlaten deelgebied Vivaldi     Van maandag tot 
vrijdag tussen 16.30 uur en 19.00 uur kan dat via de Spoorslag.      Links afslaan op De 
Boelelaan Oost is niet meer mogelijk: bewoners e.a. in Vivaldi volgen een andere route. Om 
een optimale doorstroming te bevorderen, is links afslaan op de Boelelaan Oost per 5 
september niet meer mogelijk. Verkeer kan omrijden via de Europaboulevard - Nijenrodeweg 
– Van Leijenberglaan en vice versa. Ook informeert de gemeente met digitale 
informatiepanelen over de actuele verkeersinformatie en eventuele vertragingen. lees meer

Fred. Roeskestraat     De werkzaamheden aan de Verlengde Frederik Roeskestraat duren 
tot eind oktober 2016. lees meer 

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium   Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 
uur. Uitbreiding bouwkuip duurt tot december 2016. Opheffing bushalte Strawinsky: februari 
2016-december 2016 en de bouw Zuidtoren is in april gestart. lees meer en lees de 
Bewonersbrief nieuwsbrief%20buren%20omgeving%20atrium%2c%20september%202016%
2c%20nl

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Verleende omgevingsvergunning

13-09-2016 26-10-2016  Gustav Mahlerlaan 24, Amsterdam het herinrichten van het SOM 
gebouw. Aanvrager: Club Sportive Mahler Zuidas BV. Zaaknummer: 1366586

20 september 2016, 12:30-13:00 uur, illussTRIO, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Maria 
Ramos, saxofoon, Antonio Carrasco, piano en Sabine Poiesz, viool. lees meer... en 4 
oktober 2016, 12:30-13:00 uur, Dostaler-Lalonde & Belogurov cello en piano. 

Donderdag 22 september 20.00 uur, Academie voor Bouwkunst, Architect en stedenbouwer 
Pi de Bruijn vertelt over de ruimtelijke kwaliteit van twee van zijn grotere projecten. In de 
functie van supervisor en stadsontwerper was De Bruijn betrokken bij de ontwikkeling van de 
Amsterdamse Zuidas. Als stedenbouwkundige ontwierp hij de wederopbouw van het 
vuurwerkrampgebied Roombeek in Enschede. Locatie: Academie van Bouwkunst 
Amsterdam, Locatie: Waterlooplein 213, toegang €5,-, Tickets zijn te koop in de webshop.

23 september 17.00, Podium Het paleis voor Volksvlijt op Zuidas! ‘fun to failure – architecture 
in ruin’     Michiel van Iersel van onderzoeksplatform Failed Architecture nodigt architect 
Douglas Murphy uit naar aanleiding van zijn boeken over de relatie tussen moderne 
architectuur en ideeën rond falen. Hierna volgen geluidspresentaties over de thema’s 
ontwerp en verval. Componist Natalia Domínguez Rangel presenteert een geluidsinstallatie 
geïnspireerd op Becketts Palace Ruin, en War Tone creëert een conflict tussen club- en 
ambientmuziek en lawaai. De hightech muziek van Rupert Smyth en Backtearer (van label 
YYAA) klinkt aards. 17.00 uur: discussie tussen Michiel van Iersel (NL) en Douglas Murphy 
(GB), concert van YYAA (Backtearer, Rupert), Natalia Domínguez Rangel, War Tone. 
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Tentoonstellingen in het Amstelpark      Grounded Matter, Malou van der Molen, werkperiode 
t/m 25 sept. in de Orangerie  Ectogenesis: Plant-Human Monsters door Špela Petrič het 
Glazen Huis t/m 23 oktober in het Glazen Huis. lees meer 

Ride with me @ 24H Zuid     Op 24 september vindt 24H Zuid plaats, ga fietsen, wildplukken 
of gewoon ondergronds. Ook Zuidas doet mee aan dit event met verschillende activiteiten 
zoals de fietstocht "Ride with me". Om 13:00 zal de fietstocht starten vanaf het Crowne Plaza 
Hotel. Om 15:00 afsluiting met een drankje in de cocktailbar van het Crowne Plaza Hotel. 
Opgeven kan via ehk@zuidas.nl, vol = vol!  lees meer  En tijdens 24h Zuid opent De Nieuwe 
Poort met een heus festival De Nieuwe Parade. Van 14.00u - 20.00u is iedereen welkom dus 
kom langs en ontdek!

================= weekb 38

Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd!!!

Vorige week vermeldde we het al en er is sindsdien helaas geen ander nieuws dan: 

De Gemeente Amsterdam heeft een vastgoedprobleem in de vorm van 2 parkeergarages die 
gesloopt moeten worden. De Gemeenteraad heeft besloten dat alle zeven stadsdelen een 
bijdrage moeten leveren aan de oplossing. Voor Stadsdeel Zuid is dat 2,3 miljoen. Het 
voorstel betreft het schrappen van veel voorzieningen die direct de burgers raken, 
zoals verminderen van het ophalen van afval, het minder plaatsen van fietsenrekken, 
verminderen van handhaven. De subsidie voor BPZ wordt in dit voorstel in zijn geheel 
geschrapt. Als de Gemeenteraad dit voorstel op 9 november overneemt betekent dit dat per 
1 januari a.s het platform ophoudt te bestaan en u deze weekberichten dus niet meer zult 
ontvangen. De bezuinigingsvoorstellen leest en bekijkt u hier. Voorzitter Cisca Griffioen heeft 
ingesproken op de vergadering van de voorbereidende commissie van 14 september 2016. 
De tekst kunt u lezen in het pdf op onze website. Ook AT5 heeft er aandacht aan besteed 
bekijk het hier. We houden u op de hoogte.

Dialoog Zuidasdok ten einde

Bericht van Zuidasdok: “Begin 2015 is de aanbesteding van Zuidasdok gestart. De 
aanbesteding nadert een volgende fase nu de gesprekken tussen Zuidasdok en de twee 
aannemerscombinaties zijn afgerond. Naar verwachting is in februari 2017 bekend welke 
aannemer het werk gaat doen.” lees meer

Oudste gebouw, WTC, gaat uitbreiden

Het WTC in Zuidas heeft een akkoord bereikt met gemeente Amsterdam en CBRE Global 
Investors over een uitbreiding van 32.000 m2 bvo. Het ontwerp is van architect PLP 
Architecture, een gerenommeerd architectenbureau uit Londen.

Een nieuw beeld/sculptuur in het Beatrixpark: Hommage aan Jakoba ‘Ko’ Mulder 
(1900-1988)

“Zij is vooral bekend als ontwerpster van het Amsterdamse Bos, maar zij tekende ook het 
ontwerp voor het Beatrixpark, dat niet ver verwijderd lag van haar woning in de 
Rubensstraat.  .....Het bestuur is van mening dat een hommage aan deze bijzondere vrouw 
die als eerste vrouw een voorbeeldfunctie vervulde in een (toen nog) uitgesproken 
mannenbolwerk beslist past in het park. Haar ontwerp voor het Beatrixpark heeft de tand des 

http://zone2source.net/nl/grounded-matter-malou-van-der-molen/
http://zone2source.net/nl/grounded-matter-malou-van-der-molen/
http://zone2source.net/nl/category/tentoonstellingen/tentoonstellingen-nu/nu-nl/
http://zone2source.net/nl/category/tentoonstellingen/tentoonstellingen-nu/nu-nl/
http://www.hellozuidas.com/activities/ride-with-me-@-24h-zuid-(1)
http://www.hellozuidas.com/activities/ride-with-me-@-24h-zuid-(1)
mailto:ehk@zuidas.nl
mailto:ehk@zuidas.nl
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/september/buren-zuidas/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/september/buren-zuidas/
http://www.denieuwepoort.org/nl//event/amsterdam-de-nieuwe-parade
http://www.denieuwepoort.org/nl//event/amsterdam-de-nieuwe-parade
https://zuid.notubiz.nl/vergadering/308808/Voorbereidende%20commissie%2014-09-2016%C2%A0%20https://zuid.notubiz.nl/document/
https://zuid.notubiz.nl/vergadering/308808/Voorbereidende%20commissie%2014-09-2016%C2%A0%20https://zuid.notubiz.nl/document/
http://bewonersplatformzuidas.nl/inspraakreactie-bpz-op-bezuinigingsvoorstellen-bestuurscommissie-amsterdam-zuid/
http://bewonersplatformzuidas.nl/inspraakreactie-bpz-op-bezuinigingsvoorstellen-bestuurscommissie-amsterdam-zuid/
http://www.at5.nl/artikelen/160351/pijnlijke-keuzes-hier-willen-de-stadsdelen-op-bezuinigen
http://www.at5.nl/artikelen/160351/pijnlijke-keuzes-hier-willen-de-stadsdelen-op-bezuinigen
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/september/dialoog-zuidasdok/?utm_source=Banner%20Home&utm_medium=website&utm_term=Dialoog%20Zuidasdok%20en%20aannemers%20ten%20einde&utm_content=Dialoog%20Zuidasdok%20en%20aannemers%20ten%20einde&utm_campaign=Banner%201
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/september/dialoog-zuidasdok/?utm_source=Banner%20Home&utm_medium=website&utm_term=Dialoog%20Zuidasdok%20en%20aannemers%20ten%20einde&utm_content=Dialoog%20Zuidasdok%20en%20aannemers%20ten%20einde&utm_campaign=Banner%201
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/september/wtc-uitbreiding/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/september/wtc-uitbreiding/


tijds doorstaan en wordt nog steeds gewaardeerd door de vele dagelijkse bezoekers en de 
toevallige passanten. Haar park kreeg in 2005 de gemeentelijke monumentenstatus. En een 
gedenkteken past dan prima op de door haar getekende Grote Weide.

September 2016: de keuze is gemaakt wie de opdracht krijgt. Een model is inmiddels 
gepresenteerd aan de beslissers van de gemeente/het stadsdeel. Locatie wordt 
waarschijnlijk daar waar nu het oude houten podium staat, bij de zitcirkels.” lees meer en 
over hier de verhuizing van de ganzen.

Bouw hotel nhow Amsterdam RAI van start

Dienst Zuidas berichtte: “Deze week is begonnen met de bouw van het 90 meter hoge nhow 
Amsterdam RAI hotel aan de Europaboulevard. Een bijzonder project van de hand van 
architectenbureau OMA, opgericht door Rem Koolhaas. De aankomende tweeënhalf tot drie 
jaar is de aannemer aan het bouwen.”

Verbeter de buurt 

“Op deze avond gingen zo’n 35 bewoners uit Buitenveldert en Zuidas met elkaar en het 
stadsdeel in gesprek. Eerst aan de hand van de concept resultaten uit de online 
buurtenquête. Later in kleine werkgroepen. Dit gebeurde aan de hand van de thema’s 
verkeer, groen en water, langer zelfstandig  wonen ouderen, verbinden Buitenveldert en 
Zuidas, voorzieningen mee laten veranderen met de veranderende bevolkingssamenstelling. 
Ook was er een groep met expats om over hun ervaringen en ideeën te praten.”lees verder 
en meer in de nieuwsbrief van Zuid.

In Het Parool een artikel over de verschillen tussen twee grote nieuwbouwkantoren (Akzo en 
NautaDutilh) lees meer

Nieuwe club Suits op Zuidas lees meer 

Lees hier de Nieuwsbrief gemeente Amsterdam van september

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 28 september,13:30 -17.00 uur, De Rooszaal, 
0239     Op de agenda * bij Ruimtelijke Ordening nr 17-In te stemmen met Visie Zuidas 2016 
en bijbehorende Nota van Beantwoording Nr. BD2016-008398 • De gemeenteraad te 
adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (gemeenteraad d.d. 5 oktober 2016). 

Bijlage 1. Raadsvoordracht Visie Zuidas 2016 (223.9Kb), Bijlage 2. Visie Zuidas 2016 
(20.5Mb), Bijlage 3. Nota van Beantwoording Visie Zuidas 2015 (geanonimiseerd) (769.3Kb). 
Bijlage 4. Advies algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid op de 
Visie Zuidas (1.2Mb), Bijlage 5. Reactie op advies algemeen bestuur van de 
bestuurscommissie van stadsdeel Zuid (2.3Mb), Bijlage 6. Advies TAC op de Visie Zuidas 
(1.3Mb), Bijlage 7. Samenvatting Visie Zuidas 2016 (339.0Kb)

* bij 18 Vrijgave van het concept Welstandkader Zuidasdok voor inspraak en advies Nr. 
BD2016-012846 

Nieuws uit B&W week 38

Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stemt in met de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan Tennispark Jaagpad. Het plan is het juridisch-planologisch kader 
voor het verplaatsen van het Tennispark. Het park moet enkele meters verplaatsen als 
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gevolg van de verbreding van de A10. Nadat het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage is 
vrijgegeven, hebben belanghebbenden zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

WERK 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.

Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart https://www.amsterdam.nl/zuidas/

Van der Boechorststraat - De Boelelaan     Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden 
plaats op de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook 
vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. lees meer 

De De Boelelaan Oost werkzaamheden tot november 2017  Extra mogelijkheid verlaten 
deelgebied Vivaldi     Tijdelijk van maandag tot vrijdag tussen 16.30 uur en 19.00 uur kan dat 
via de Spoorslag. lees meer bij fase 3 en lees de 
bewonersbrief werkzaamheden_de_boelelaan_oost_fase_3_augustus_2016_def en bekijk 
de At5 uitzending.

Fred. Roeskestraat     De werkzaamheden aan de Verlengde Frederik Roeskestraat duren 
tot eind oktober 2016. lees meer 

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium   Werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 
uur. Uitbreiding bouwkuip duurt tot december 2016. Opheffing bushalte Strawinsky: februari 
2016-december 2016 en de bouw Zuidtoren is in april gestart. lees meer in het 
pdf nieuwsbrief%20buren%20omgeving%20atrium%2c%20september%202016%2c%20nl

Over werkzaamheden GVB Strawinskylaan en fietstunneltje tussen Stibbe en Akzo weer 
open    “In een bewonersbrief van 15 september 2016 heeft Zuidasdok uitgelegd dat het 
GVB geen WIOR-vergunning had voor de werkzaamheden die vanaf 5 september veel 
nachtelijke geluidsoverlast hebben veroorzaakt. WIOR staat voor Werken in de Openbare 
Ruimte. Ook wordt erkend dat de omwonenden ten onrechte niet waren gewaarschuwd. Er 
was een verkeerde inschatting gemaakt van de te verwachten overlast”. bron Irenebuurt

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg

Gemeente

Verleende exploitatievergunning

* Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 841 A 1082 MK: 
voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 15 september 
2016. Dossiernummer 2016-18083.

Verleende evenementenvergunning

* Besluit evenementenvergunning Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het 
evenement "Ade" op 21 en 22 oktober 2016 van 22.00 uur tot 06.00 uur (18+) en op 22 
oktober 2016 vanaf 16.00 uur tot 22.00 uur (18-), verzonden d.d. 15 september 2016. 
Dossiernummer 2016-19049.
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ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

* 22-09-2016 03-11-2016  Zuidelijke Wandelweg 41/43, Amsterdam aanleggen van twee 
kadeconstructies en een vluchtbrug

* 19-09-2016 31-10-2016  Strawinskylaan 3127, Amsterdam plaatsen van reclame-uitingen 
aan het gebouw (Vistra)

Verleende omgevingsvergunning

21-09-2016 02-11-2016  De Boelelaan 1110, Amsterdam wijzigen van het gebruik, het 
aanbrengen van een trap en het plaatsen van een reclame-uiting ten behoeve van Albert 
Heijn to Go.

29 september opening van het O|2 Labgebouw     Het programma ziet er als volgt uit: 8.00 – 
9.30 uur: O|2 ontbijt (centrale hal), 11.30 – 15.00 uur: openingssymposium (aula 
hoofdgebouw VU), 16.00 – 18.00 uur: officiële opening door wethouder en locoburgemeester 
Kajsa Ollongren (centrale hal), 18.00 – 23.00 uur: feest, in het teken van de O|2 parade! 
(terrassen in atrium O|2 gebouw). Meld je aan voor de verschillende festiviteiten via het 
inschrijfformulier.

 30 september 17.00, Podium Het paleis voor Volksvlijt op Zuidas! ‘PROJECTION FROM 
RUIN’     Curator en schrijver Jes Fernie heeft al lange tijd interesse in het onderwerp 
vernietiging. Volgens haar heeft verval de potentie om vruchtbaar, ontroerend, boeiend en 
transformerend te zijn. Naar aanleiding van de vondst van een Hogiditria-icoon in het 
Kaftoun klooster in het noorden van Libanon, spreekt architect, kunstenaar en schrijver Tony 
Chakar over het deconstrueren van de geschiedenissen van representatie. Microtub, ’s 
werelds eerste microtonale tuba-ensemble, linkt vervolgens de ruïne aan de geschiedenis 
van de atonale muziek, die parallel loopt met de geschiedenis van Europese glaspaleizen. 

2 oktober 13.00 tot 15.00 uur, Amstelpark zomerconcert Dichtbij in het park. Midden in het 
lommerrijke Amstelpark, in het Stadshout Paviljoen optreden van het Molino trio, Pastora 
Flamenco & het Jiddisch ensemble Sjalsjelles. Het Molino-trio richt zich op het repertoire met 
viool, altviool en gitaar van rond 1800, toen er voor deze bezetting veel geschreven werd o.a. 
door de Italiaanse componist Valentino Molino.  Het trio bestaat uit Linda Cardozo Lopes, 
viool, Gosse van Woudenberg, altviool en Otto van den Aardweg, gitaar. Gespeeld wordt o.a. 
Serenade  van Leonhard von Call."

4 oktober, 12:30-13:00 uur, Dostaler-Lalonde & Belogurov, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      
Octavie Dostaler-Lalonde, cello en Artem Belogurov, piano. Lees meer...

6 oktober Zuidas SkiBoot Run @ Gustav Mahlerplein 16.00     Deelnemen! stuur een mail 
aan: info@wensbusinessevents.nl.

t/m 23 oktober in het Amstelpark Tentoonstelling Ectogenesis: Plant-Human Monsters door 
Špela Petrič het Glazen Huis. lees meer 

https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=237777
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=237777
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=237777
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=237777
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=237777
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=237777
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=234076
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=234076
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=234076
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=234076
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=234076
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=234076
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=237276
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=237276
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=237276
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=237276
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=237276
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=237276
http://www.werkenino2.nl/symposium-human-life-sciences-o2-labgebouw/
http://www.werkenino2.nl/symposium-human-life-sciences-o2-labgebouw/
https://fd10.formdesk.com/vu-onlinepayment/FCO_aanmelden_opening_O2_gebouw_NL?def_type_uitnodiging=2
https://fd10.formdesk.com/vu-onlinepayment/FCO_aanmelden_opening_O2_gebouw_NL?def_type_uitnodiging=2
https://fd10.formdesk.com/vu-onlinepayment/FCO_aanmelden_opening_O2_gebouw_NL?def_type_uitnodiging=2
https://fd10.formdesk.com/vu-onlinepayment/FCO_aanmelden_opening_O2_gebouw_NL?def_type_uitnodiging=2
http://taak.me/?nk_project=programma-palace-ruin
http://taak.me/?nk_project=programma-palace-ruin
http://taak.me/?nk_project=programma-palace-ruin
http://taak.me/?nk_project=programma-palace-ruin
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
http://www.thomasopen.nl/index.php/lunchconcerten/programma
mailto:info@wenszakelijk.nl
mailto:info@wenszakelijk.nl
http://zone2source.net/nl/category/tentoonstellingen/tentoonstellingen-nu/nu-nl/
http://zone2source.net/nl/category/tentoonstellingen/tentoonstellingen-nu/nu-nl/


================== weekb 39

Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd!!!

De subsidie voor BPZ wordt in zijn geheel geschrapt. Als de Gemeenteraad dit voorstel op 9 
november overneemt betekent dit dat per 1 januari a.s het platform ophoudt te bestaan en u 
deze weekberichten dus niet meer zult ontvangen. Uiterlijk 4 oktober worden de definitieve 
verdeelvoorstellen door de bestuurscommissies aangeleverd bij hun gebiedswethouder 
zodat deze betrokken kunnen worden bij de begrotingsbehandeling in de raadscommissies 
van 11 t/m 13 oktober; 2 november brede raadscommissie Financiën, behandeling 
voorstellen inclusief pre-adviezen van het college; 9 november, behandeling Begroting 2017 
in de Raad.

Minder hinder voorop bij verbouwing Zuidasdok

Nieuwsbericht van de Rijksoverheid; ”Het project Zuidasdok A10 gaat slechts om een paar 
kilometer, maar het aantal belanghebbenden op het kleine traject is groot. Hoewel de 
opdracht pas in 2017 wordt gegund, is Rijkswaterstaat daarom nu al bezig de hinder zo veel 
mogelijk te beperken. De grootste uitdaging: het drukke bedrijfsleven moet ongehinderd 
doorgaan.”

Per 1 oktober 2016 in Amsterdam 1 bomenverordening van kracht

Dat betekent, voor alle bedrijven en inwoners dezelfde regels over kap, behoud, 
bescherming, handhaving en compensatie van bomen. lees meer

10 oktober 15.30 tot 18.00 Het Danspaleis, Gustav Mahlerplein     Er mag gedanst worden, 
ook in moeilijke tijden! Aftrap voor het inzamelen voor de voedselbank. Op maandag 10 
oktober opent cabaretier/acteur Marcel Harteveld het Danspaleis, een vrolijke dansmiddag 
met klanten van de Voedselbank Zuid, ouderen uit Zuid en werknemers van Zuidas 
bedrijven. De inzamelingsactie duurt van 10 t/m 14 oktober.

49 appartementen in Xavier nu in de verkoop

“De oplevering van woongebouw Xavier staat gepland voor eind 2018. De realisatie is in 
handen van Waal. Medio 2018 wordt begonnen met de verhuur. Maar de verkoop van de 
appartementen is recent gestart. Kenk Architecten tekenden voor het ontwerp van het 
gebouw dat een 75 meter hoge woontoren heeft met 21 verdiepingen en twee lagere 
woongebouwen van zes verdiepingen. De 49 koopappartementen worden gerealiseerd op 
de tiende tot en met 21e verdieping van de woontoren.” lees meer 

WTC gaat uitbreiden met nieuwe toren    lees meer in het artikel in Het Parool.

Gefaseerde opheffing P15 per 1 november

Parkeerterrein P15 van de RAI ligt aan de kruising Beethovenstraat/Boelelaan en is - buiten 
de momenten waarop de RAI het gebruikt - in gebruik als openbare parkeervoorziening. De 
komende jaren worden de parkeerplaatsen van P15 gefaseerd opgeheven om ruimte te 
maken voor de verdere groei van Zuidas.  Door de start van de werkzaamheden ten 
behoeve van de bouw van de Valley - een complex van 60.000 m2 op het P15 terrein – en 
de beperkte capaciteit op De Boelelaan Oost en de Strawinskylaan vanwege 
werkzaamheden, kan dit terrein niet meer gebruikt worden als parkeervoorziening.
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Benthem Crouwel Achitects tekenden ontwerp voor renovatie gebouw Postcode Loterij

Aan de Prinses Irenestraat krijgt het voormalige Winterthur gebouw een opvallend 
transparante en groene gevel. 6800 aluminium bladeren dienen als zonnepanelen en ze 
vangen regenwater op dat gebruikt wordt voor het doorspoelen van de toiletten. Bekijk de 
afbeeldingen bij het artikel in Het Parool en lees meer. Naast de Postcodeloterij krijgt ook 
tvprogramma Koffietijd in het gebouw een plek. En komt er een restaurant en auditorium. 
Naar verwachting is de verbouwing in 2018 klaar,

Haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat worden samengevoegd

Op 26 september berichtte projectorganisatie Amstelveenlijn dat:” Recentelijk de Stadsregio 
Amsterdam heeft besloten om de haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat samen te 
voegen tot één halte op een nieuwe locatie (zie kaartje) Deze aanpassing geldt zowel voor 
de vernieuwde Amstelveenlijn als voor lijn 5. De halte A.J. Ernststraat blijft minimaal tot 
zomer 2020 in gebruik. lees meer en lees de bewonersbrief http://amstelveenlijn.nl/app/
uploads/2016/09/Bewonersbrief-samenvoegen-haltes-De-Boelelaan-VU-en-A.J.-
Ernststraat-220916.pdf

Beelden nieuwe 15G trams GVB - “Eerder deze maand werd bekend dat GVB de Spaanse 
fabrikant CAF geselecteerd heeft om de nieuwe 15G trams te gaan bouwen. De 
rechtsbeschermingstermijn is verstreken en dat betekent dat er nu een impressie te geven is 
van het nieuwe 15G materieel.” Naar verwachting gaan de eerste nieuwe 15G trams al vanaf  
2e helft 2019 rijden.”

16 oktober Marathon 

De 41e TCS Amsterdam Marathon heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van o.a. de 
Stadionbuurt en Irenebuurt. De Gustav Mahlerlaan, de George Gershwinlaan en de 
Beethovenstraat zijn afgesloten tussen 8.30 en 12.00 uur. Oversteken bij de Prinses 
Irenestraat is wel mogelijk, tussen 8.30 en 9.30 uur en tussen 11.00 en 12.00 uur. Indien u 
weg moet tijdens het evenement, dan adviseren wij u om uw auto elders te parkeren. De afrit 
A10 richting het Olympisch Stadion (S108) is afgesloten voor verkeer. Ook is de A2 bij de 
Utrechtsebrug afgesloten. Via de overige afritten kunt u de stad gewoon in- en uitrijden. Meer 
informatie over het evenement kijk op www.tcsamsterdammarathon.nl. Voor meer informatie 
over de bereikbaarheid van de stad kijk hier 

21 oktober Amsterdam Dance Event in de RAI

Tijdens het Amsterdam Dance Event 2016 wordt vanaf 22.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s 
ochtends het dance-event “Martin Garrix ADE” gehouden in hal 8 van RAI Amsterdam. 
Daarnaast zal op zaterdag 22 oktober ook in hal 8 Martin Garrix ADE All Ages worden 
gehouden van 17.00 uur – 22.00 uur. lees meer     Meld overlast via de horeca- lijn van de 
Gemeente Amsterdam. Dit nummer is op vrijdag 21 en 22 oktober tot 18.00 uur te bereiken 
via 14 020 en na 18.00 uur via 020 - 421 4567. Ook kunt u klachten richten tot het algemene 
klachtenloket van de RAI: vergunningen@rai.nl 

WERK 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 
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Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het 
klachtenformulier Omgevingsdienst.

Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart https://www.amsterdam.nl/zuidas/

Van der Boechorststraat - De Boelelaan     Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden 
plaats op de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook 
vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. lees meer

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m november 2017  Extra mogelijkheid voor 
autoverkeer om deelgebied Vivaldi te verlaten        Tijdelijk van maandag tot vrijdag tussen 
16.30 uur en 19.00 uur kan dat via de Spoorslag. lees meer Tijdens fase 3 zijn op de De 
Boelelaan drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de 
Beethovenstraat en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. 
Bekijk ook de fiets- en voetgangerskaart bij fase 3.

Fred. Roeskestraat     Tot eind oktober 2016 werkzaamheden aan de Verlengde Frederik 
Roeskestraat. 

T/m maart 2017 werkzaamheden Atrium  

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg

Gemeente

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf George Gershwinlaan 30

Verleende watervergunning

Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een damwand en het aanleggen van 
kabels ter hoogte van Fred Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam - AGV - W-16.01938

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag omgevingsvergunning

* 29-09-2016 10-11-2016  De Boelelaan 1105, Amsterdam voor het oprichten van een 
tijdelijke warmtecentrale op het VU-terrein voor een periode van 5 jaar. Aanvrager: Nuon 
Power Generation B.V.

* 29-09-2016 10-11-2016  Vijfhoek, Amsterdam betreft het oprichten van een ondergrondse 
parkeergarage.

Beslistermijn verlengd

* 26-09-2016 08-11-2016  Antonio Vivaldistraat, Amsterdam  betreft het realiseren van een 
ondergrondse parkeergarage (Ravel). Aanvrager: CASTOR (Parking) B.V. Zaaknummer: 
1818371 

Verleende omgevingsvergunning

* 29-09-2016 11-11-2016  Prinses Irenestraat 33, Amsterdam voor het uitbreiden en 
renoveren van het gebouw en het aanleggen van een in-/uitrit. Aanvrager: Nationale 
Postcode Loterij N.V. 

Verleende vergunning uitgebreide procedure
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* 29-09-2016 12-11-2016  Fred. Roeskestraat 94A, Amsterdam betreft een vergunning voor 
het in gebruik nemen van een gebouw als school. Aanvrager: The British School of 
Amsterdam.

Beschikking verleend

* Pr. Irenestraat 33, aanvrager Nationale Postcode Loterij NV betreft aanleggen en in 
gebruiknemen van een open bodemenergiesysteem.(bron De Echo d.d. 21 sept. 2016.

7 oktober 17.00, Podium Het paleis voor Volksvlijt op Zuidas! Afsluiting van het  programma 
met ‘ZuidAs futures’ een paneldiscussie en performance     Het Ruïneprogramma wordt 
afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Arjen Oosterman (Volume magazine) 
over de toekomst van de Zuidas. Met daarna een performance van DNK Ensemble en 
kunstenaar Riley Harmon. Ze bouwen voort op een eerdere performance van DNK 
Ensemble met vuur, en introduceren het element zodoende opnieuw in het Paleis. 17.00 uur: 
Paneldiscussie met o.a. James Beckett (ZA/NL), performance Riley Harmon (US) en DNK 
Ensemble (NL)

9 oktober Pure Markt, Amstelpark van 11.00 -18.00 uur

18 oktober, 12:30-13:00 uur, Pianoduo Beth & Flo, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Zij 
spelen o.a. werk van Brahms, lees meer 

t/m 23 oktober in het Amstelpark Tentoonstelling Ectogenesis: Plant-Human Monsters door 
Špela Petrič het Glazen Huis. lees meer 

AkzoNobel exporuimte, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, op werkdagen open 
van 09:00–18:00    Sinds januari 2016 stelt AkzoNobel haar kunstcollectie open voor publiek 
in het nieuwe hoofdkantoor op Zuidas. De moderne kunstcollectie vormt een 
ontmoetingsplek voor buurtbewoners, klanten en werknemers. Een plek waar je naast een 
schilderij van Michael Raedecker luncht of waar je gewoon even naartoe wandelt om 
geïnspireerd te raken.

================= weekb 40 -41

Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd!!!
De subsidie voor BPZ wordt in zijn geheel geschrapt. Als de Gemeenteraad dit voorstel op 9 
november overneemt betekent dit dat per 1 januari a.s het platform ophoudt te bestaan en u 
deze weekberichten dus niet meer zult ontvangen. Uiterlijk 4 oktober worden de definitieve 
verdeelvoorstellen door de bestuurscommissies aangeleverd bij hun gebiedswethouder 
zodat deze betrokken kunnen worden bij de begrotingsbehandeling in de raadscommissies 
van 11 t/m 13 oktober; 2 november brede raadscommissie Financiën, behandeling 
voorstellen inclusief pre-adviezen van het college; 9 november, behandeling Begroting 2017 
in de Raad. Bekijk hier de agenda van 11 oktober vergadering Raadscommissie Wonen: 
19:30 uur tot 22.30 uur, De Boekmanzaal, Stadhuis, en hier van de Raadscommissie 
Ruimtelijke Ordening, 13 oktober, 13:30 uur tot 17.00 uur, De Rooszaal, 0239.
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Opvolger van Klaas de Boer is David van Traa (39), Vanaf 1 januari 2017 is hij de nieuwe 
directeur dienst Zuidas.” Dat maakte de gemeente vorige week maandag bekend. lees meer

De Twin Towers in Zuidas krijgt binnentuin
Bericht van dienst Zuidas:”- waar tot voor kort AkzoNobel en Stibbe gevestigd waren - krijgen 
een nieuw uiterlijk en innerlijk. CRI en gemeente Amsterdam zetten daar onlangs hun 
handtekeningen voor. De gebouwen moeten in 2018 klaar zijn. lees meer
Stibbe 8 september door Van der Laan officieel geopend
“Stibbe verhuisde binnen Zuidas naar een nieuw duurzaam kantoor. Dienst Zuidas sprak met 
Joop Janssen en Marcel Abbringh.” lees meer

Meer sociale huurwoningen in Zuidas
Het Parool berichtte: “Het gemeentebestuur heeft toegezegd dat meer sociale huurwoningen 
worden bijgebouwd in de stad. Dat staat echter niet in de 'Visie Zuidas' van de gemeente. 
Daarom komen de linkse fracties met een amendement om dit te corrigeren.

Inspraak Beleidskader Verkeersnetten gemeente Amsterdam
Van 28 september t/m 9 november kunt u inspreken op de conceptversie van het 
nieuwe Beleidskader Verkeersnetten dat de oude versie uit 2005 zal vervangen U kunt uw 
mening geven over de netwerkkaarten voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto, de 
doelen voor en eisen aan de verschillende netwerken en de voorgestelde wijze waarop 
prioriteit wordt toegekend aan de netwerken. bekijk hier de interactieve kaart
Gemeente Amsterdam: Renoveren groen Buitenveldert
“Op een aantal locaties zijn beplantingen uit hun kracht gegroeid en/of niet meer te beheren 
met reguliere beheermaatregelen. Een aantal plantvakken die nu op kwaliteitsniveau 
"verwaarloosd" liggen zullen worden gerenoveerd en daarmee op ambitieniveau "top" 
worden gebracht.” zie het pdf op de website

13 oktober, 19:30 - 21:30 uur Informatieavond Bomenverordening 2017
“De bomenverordening van Stadsdeel Amsterdam Zuid vervalt per 1 januari 2017 en zal 
worden vervangen door de bomenverordening van de centrale stad, die voor de hele 
gemeente Amsterdam gaat gelden. Wat houdt dat ink? Hans Kaljee, boomconsulent bij de 
gemeente Amsterdam geeft uitleg in Wijkcentrum de Pijp, Gerard Doustraat 133, Aanmelden: 
david@bomenridders.nl 

Nieuws uit B&W week 40
* Bij Deelnemingen: Het college van B en W stemt in met een eenmalige extra 
dividenduitkering ter hoogte van € 1,6 miljoen van RAI Holding BV.
* Bij Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stelt voor aan de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan Kop Zuidas 2e partiële herziening vast te stellen. Met het herstel wordt 
woningbouw op kavel G binnen het projectgebied Kop Zuidas alsnog mogelijk gemaakt.

11 oktober 20:00 uur Beeldvormende vergadering, Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 
115
Zijn de vijf Huizen van de Wijk in Zuid voldoende uitgerust om aan de behoefte aan zorg en 
welzijn op buurtniveau te voldoen? Deze vraag staat centraal tijdens de beeldvormende 
vergadering van de bestuurscommissie Zuid.
Inloopspreekuur Zuidas voor vragen of ideeën     Woont of werkt u op of rondom de Zuidas? 
Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er 
omheen? Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur zitten een gebiedsmakelaar en 
omgevingsmanager Zuidas voor u klaar. Lees meer in de nieuwsbrief Zuid 
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Lees hier de Nieuwbrief RAI voor de buren 
RAI lanceerde foodline en 6 oktober werd het nieuwe parkeergebouw (wokkels) met een 
ludieke actie geopend.

16 oktober Marathon
“De 41e TCS Amsterdam Marathon heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van o.a. de 
Stadionbuurt en Irenebuurt. De Gustav Mahlerlaan, de George Gershwinlaan en de 
Beethovenstraat zijn afgesloten tussen 8.30 en 12.00 uur. Oversteken bij de Prinses 
Irenestraat is wel mogelijk, tussen 8.30 en 9.30 uur en tussen 11.00 en 12.00 uur. Indien u 
weg moet tijdens het evenement, dan is het advies om uw auto elders te parkeren. De afrit 
A10 richting het Olympisch Stadion (S108) is afgesloten voor verkeer. Ook is de A2 bij de 
Utrechtsebrug afgesloten. Via de overige afritten kunt u de stad gewoon in- en uitrijden. Meer 
informatie over het evenement kijk hier  Voor meer informatie over de bereikbaarheid van de 
stad kijk hier.

21 oktober Amsterdam Dance Event in de RAI
Tijdens het Amsterdam Dance Event 2016 wordt vanaf 22.00 uur - 06.00 uur ’s ochtends het 
dance-event “Martin Garrix ADE” gehouden in hal 8 van RAI Amsterdam. Daarnaast zal op 
zaterdag 22 oktober ook in hal 8 Martin Garrix ADE All Ages worden gehouden van 17.00 - 
22.00 uur. lees meer
Meld overlast via de horeca- lijn van de Gemeente Amsterdam. Dit nummer is op vrijdag 21 
en 22 oktober tot 18.00 uur te bereiken via 14 020 en na 18.00 uur via 020 - 421 4567. Ook 
kunt u klachten richten tot het algemene klachtenloket van de RAI: vergunningen@rai.nl

WERK 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. Onderaan deze webpagaina vindt u een overzichtskaart

Strawinskylaan herinrichting (weekendafsluitingen)
De Gemeente Amsterdam werkt 4 weekenden aan de noordelijke rijbaan van de 
Strawinskylaan. De rijbaan is dan afgesloten voor al het verkeer vanaf de Beethovenstraat 
richting Parnassusweg. Wanneer?
* vrijdagavond 21 oktober, 20.00 uur tot maandagmorgen 24 oktober 2016, 06.00 uur.
* vrijdagavond 28 oktober, 20.00 uur tot maandagmorgen 31 oktober 2016, 06.00 uur.
* vrijdagavond 4 november, 20.00 uur tot maandagmorgen 7 november 2016, 06.00 uur.
* vrijdagavond 11 november, 20.00 uur tot maandagmorgen 14 november 2016, 06.00 uur.
Kijk voor de aangepaste busroutes op de site van GVB. Kijk voor de locatie op de kaart.

Omleiding bij tunneltje station RAI vanwege bouw Nhow hotel    Van maandag 3 oktober t/m 
woensdag 5 oktober was er een omleiding bij de fietstunnel van station RAI. Dit was het 
gevolg van o.a. het drukken en trillen van de damwanden. Vanaf woensdag 5 oktober wordt 
de bovenlaag uit de bouwput ontgraven en de grond wordt afgevoerd door vrachtwagens. 
Vanaf het tweede kwartaal 2017 wordt het fietspad pas weer omgelegd. Dan gaan de 
damwanden eruit. 

14-21 oktober fietspad afgesloten i.v.m. werkzaamheden gebouw Goede Doelen Loterij.  2e 
kwartaal 2018 is het gebouw klaar en de openbare ruimte opnieuw ingericht.
De aannemer, JP van Eesteren, startte begin oktober met het inrichten van de bouwplaats. 
Medio november damwanden aanbrengen via drukken en in december drukken van de 
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funderingspalen. Parallel aan de bouwactiviteiten wordt de openbare ruimte opnieuw 
ingericht. Dit alles gaat gepaard met hinder.
Fietspad: van 14-21 oktober afgesloten. Er wordt nog tot 23 oktober doorgewerkt aan de 
versmalling.
Auto: De rijbaan van de Prinses Irenestraat blijft gedurende de gehele bouwperiode 
bereikbaar.
Voetpad: voetgangers worden naar de overzijde (hotel Citizen) geleid.
Opmerkingen of suggesties over de bouw/bouwplaats? neem contact op met Jan de Boer en 
Marco van Veen, zij zijn dagelijks te vinden op de bouwplaats en bereikbaar via 06 
0610201656. lees meer in 20161004-brief-start-werkzaamheden-goede-doelen-loterij pdf

12, 18 en 20 oktober tot 02.00 ‘s nachts vlinderen vloeren Gershwin Brothers hoek 
Buitenveldertselaan
Op 12, 18 en 20 oktober a.s. wordt parkeerlaag NUL gestort, waarna de vloer glad wordt 
gemaakt (gevlinderd), voordat deze volledig is opgedroogd. Hiervoor is het nodig om na de 
stort vanaf s’avonds ca. zes uur tot ca. twee uur s ’nachts te vlinderen. Het vlinderen brengt 
een brommend/zoemend geluid met zich mee.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase van de herinrichting van de De Boelelaan Oost 
vinden allemaal plaats aan de noordkant van de De Boelelaan en bestaan uit:
· werkzaamheden aan een groot aantal ondergrondse kabels- en leidingen;
· de aanleg van nieuwe duikers onder de Antonio Vivaldistraat door tbv ondergronds water 
doorvoeren);
· het bouwen van nieuwe kades voor de aanleg en verbreding van de De
· de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden aan de noordzijde van de De Boelelaan;
· de aanleg van de noordelijke rijbaan van de nieuwe De Boelelaan.
Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga 
tijdens
de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108 (16 oktober dicht). De werkzaamheden ter 
hoogte van het VUmc zijn gereed. Plan uw reis via google 
Tijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de 
Europaboulevard richting de Beethovenstraat en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat 
richting de Europaboulevard. Fietsers en voetgangers; Bekijk ook de kaart bij fase 3 
Voor vragen aan de aannemer KWS kunt u terecht bij omgevingsmanager Ingeborg Kappert, 
telefoon 06 15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  Ook kunt u langsgaan bij het 
inloopspreekuur, iedere donderdag van 15:00 tot 16:00 uur in de keet van KWS op de
hoek van de Beethovenstraat en de De Boelelaan.

Werkzaamheden Van der Boechorststraat - De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats op de Van der Boechorstraat, tussen 
de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden 
plaats. lees meer 
• Vrijdag 28/10 20.00 uur– maandag 31/10 06.00 uur  * Vrijdag 18/11 20.00 uur – maandag 
21/12 06.00 uur   • Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur * Vrijdag 16/12 20.00 
uur – maandag 19/12 06.00 uur

Fred. Roeskestraat    1. Tot eind oktober 2016 werkzaamheden aan de Verlengde Frederik 
Roeskestraat.
2. 19-23 oktober Telesto  Aanleggen huisaansluitingen Telesto. De bouw van drie kantoren 
vordert gestaag. De verwachte oplevering van de kantoren is eind november 2016.  24 okt.- 
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30 nov. Aanbrengen bestrating en worden graszoden gelegd. Het verkeer zal waar nodig 
door verkeersregelaar begeleid worden. Vragen? neem contact op met 0653768061.
3. Kabels en leidingen De Fred  Tijdens de zomervakantie 2016 is het eerste deel van de 
huisaansluitingen aangelegd in de steeg tussen het Geert Groote College en De Fred. Het 
tweede deel van de aanleg van kabels en leidingen staat gepland in de herfstvakantie.
3. Olympic Plaza     Vanaf maandag 24 oktober start renovatie en nieuwbouw van het pand 
en inrichting bouwplaats door de aannemer, JP van Eesteren. Er komt een bouwhek langs 
de Fred Roeskestraat te staan waardoor het voetpad langs Olympic Plaza niet meer gebruikt 
kan worden. Voetgangers worden bij het kruispunt met de Amstelveenseweg omgeleid via de 
noordelijke zijde van de Fred Roeskestraat. De nieuwbouw bestaat uit de verbouwing van 
het interieur, een nieuwe glazen tweelagige opbouw en een uitbreiding op de plek waar nu 
de eigen parkeerplaats is. bron: bewonerbrief

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente
Aanvraag exploitatievergunning
* Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Prinses Irenestraat 30
* Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Burgerweeshuispad 54
* Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 16
* Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Beethovenstraat 84 voor een 
alcoholvrij bedrijf met terras.

Waterschap
Verleende watervergunning

* Verleende Watervergunning voor het aanleggen van drie mantelbuizen door middel van 
een gestuurde boring en het (mee)leggen van telecomkabels in de mantelbuizen van de 
Jachthaven naar het Jaagpad in Amsterdam - AGV - W-16.02064
* Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een damwand en het aanleggen van 
kabels ter hoogte van Fred Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam - AGV - W-16.01938

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 04-10-2016 15-11-2016  Zuidplein 10, Amsterdam legaliseren van een zolderruimte op het 
station Zuid. Aanvrager: Metro en Tram. Zaaknummer: 2078712
* 04-10-2016 15-11-2016  Zuidelijke Wandelweg 78, Amsterdam gedeeltelijk veranderen van 
de voor- en achtergevel. Aanvrager: Happy Italy Amsterdam, Zaaknummer: 2079516
* 04-10-2016 15-11-2016  Gustav Mahlerlaan 350, Amsterdam het behouden van de 
portaaluitbreiding op de 20ste verdieping. Aanvrager: ISS Nederland B.V.. Zaaknummer: 
2068951
* 02-10-2016 13-11-2016  Fred. Roeskestraat, Amsterdam kappen van 30 bomen Parnas. 
Aanvrager: Gemeente Amsterdam Zaaknummer: 2054432
Verleende vergunning
* 05-10-2016 17-10-2016  Fred Roeskestraat 96, Amsterdam  kappen van 2 bomen. 
Aanvrager: Stichting Gerrit Rietveld Academie Amsterdam. Zaaknummer: 1767650
* 05-10-2016 17-11-2016  Parnassusweg 220, Amsterdam  kappen van 5 bomen. Aanvrager: 
NACH DBMO B.V. Zaaknummer: 1728336
* 03-10-2016 15-11-2016  Fred. Roeskestraat 115, Amsterdam kappen van 13 bomen. 
Aanvrager: Redevelopment Property II B.V. Zaaknummer:1739316
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11 oktober 19.15-21.00, Geld of je leven?! in De Nieuwe poort Cl. Debussylaan 2
Te gast is een theoloog of filosoof die met zijn of haar voeten midden in de maatschappij 
staat. Hij of zij verzorgt een interactieve avond waarbij aan de hand van beelden een 
specifiek thema wordt besproken.
12 oktober 19.30-21.30, Aan tafel met theoloog Werner Pieterse. Tijdens de bijbeltafel wordt 
de bijbel gelezen als wereldliteratuur en niet als geloofsboek. Wat kunnen deze eeuwenoude 
verhalen ons nog steeds vertellen in onze moderne tijd?
20 oktober Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner 18.30 tot 21.00.

18 oktober, 12:30-13:00 uur, Pianoduo Beth & Flo, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Zij 
spelen o.a. werk van Brahms, lees meer

t/m 23 oktober in het Amstelpark Tentoonstelling Ectogenesis: Plant-Human Monsters door 
Špela Petrič het Glazen Huis. lees meer 

6 november IVN Bomenwandeling in het Beatrixpark,14:00 tot 15:30 vertrekpunt Parkingang 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat. Informatie Henk Wolters, 
020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl

===================== weekb 42

Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd!!!
Uiterlijk 4 oktober werden de definitieve verdeelvoorstellen door de bestuurscommissies 
aangeleverd. Hoewel de behandeling begroting 2017 in de raadscommissies van 11 t/m 13 
oktober was geagendeerd ontbraken de bezuinigingsvoorstellen. Op 2 november brede 
raadscommissie Financiën, behandeling voorstellen inclusief pre-adviezen van het college; 9 
november, behandeling begroting 2017 in de Raad. lees over de onenigheid die is ontstaan

Nieuws uit B&W week 41
“- halfjaarsrapportage Zuidasdok 1 januari – 30 juni 2016. Deze reguliere rapportage voor 
Zuidasdok heeft tot doel om aan opdrachtgevers verantwoording af te leggen over de 
voortgang van het project.
- college van B en W stemt in met de raadsvoordracht tot het vaststellen van de ‘verordening 
parkeerbelastingen 2017’. De verordening wordt elk jaar per 1 januari gewijzigd om 
noodzakelijke juridisch-technische en door de centrale stad en stadsdelen gewenste 
wijzigingen op het gebied van parkeerbeleid mogelijk te maken. - Met de verordening wijzigt 
het tarief voor de naheffingsaanslag, wielklem en wegslepen niet. - Het tarief voor de tweede 
en volgende bewonersvergunning wordt verhoogd naar 150% van het tarief voor de eerste 
bewonersvergunning. - Er wordt een vergunninggebied geïntroduceerd met alle 
oplaadplaatsen in Amsterdam waarop elektrische taxi’s van ‘Toegelaten Taxi Organisaties’ 
met een e-taxi-parkeervergunning mogen parkeren voor een tarief van 45 euro per half jaar. - 
In het tariefgebied Zuid-6 in de Zuidas wijzigt het uurtarief van € 1,40 naar € 3,00.”

Inspraak Beleidskader Verkeersnetten gemeente Amsterdam tot 9 november
T/m 9 november kunt u inspreken/reageren op de conceptversie van het 
nieuwe Beleidskader Verkeersnetten dat de oude versie uit 2005 zal vervangen. U kunt uw 
mening geven over de netwerkkaarten voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto, de 
doelen voor en eisen aan de verschillende netwerken en de voorgestelde wijze waarop 
prioriteit wordt toegekend aan de netwerken. lees verder  
Reacties per post: Gemeente Amsterdam, t.a.v. Inspraak Beleidskader Verkeersnetten, 
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afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, Postbus 95089, 1190 AR Amsterdam. Per e-mail: 
inspraakverkeersnetten@amsterdam.nl of via het digitale formulier rechtsbovenaan de 
pagina

RTVNH berichtte: Nieuw OV netwerk in 2018
Als in 2018 de Noord-Zuidlijn gaat rijden, die Amsterdam-Noord met de Zuidas verbindt, 
wordt het hele ov-netwerk in de stad opnieuw ingericht. "Niet eerder in de 116-jarige 
geschiedenis van GVB veranderden zoveel lijnen van nummer of route'', schrijft 
directeur Alexandra van Huffelen van vervoerbedrijf GVB in het conceptvervoerplan dat nu bij 
de Stadsregio ligt. In december neemt de Regioraad een besluit.

Tussen 13 en 31 oktober Publieksraadpleging OV Lijnennet door Regioraad 
Stadsregio Amsdterdam houdt een publieksraadpleging over het totale OV Lijnennet. De 
raadpleging gaat niet in op afzonderlijke bus- of tramlijnen, maar gaat over het totale, 
samenhangend OV Lijnennet in de regio Amsterdam. De Stadsregio wil graag weten wat de 
impact van het nieuwe lijnennet op de reizigers is en hoe de ideale OV-reis eruit ziet. De 
resultaten van deze raadpleging worden verwerkt in het definitieve advies dat in december 
ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Wilt u deelnemen aan de 
publieksraadpleging, ga dan naar de online vragenlijst. Lees de belangrijkste-wijzigingen-uit-
vervoerplannen-2018

Wat verandert er in 2018 aan het OV?
“busvervoer 2018 in Amstelland-Meerlanden: er zal van de huidige ‘170-bundel’ circa 50% 
van de bussen niet meer naar het centrum van Amsterdam rijden, maar een eindpunt bij 
Station Zuid krijgen, waar kan worden overgestapt op de Noord/Zuidlijn of andere tram- bus- 
en metrolijnen of de trein. De bussen die nog wel naar het centrum van Amsterdam rijden, 
krijgen hun eindpunt bij busstation Elandsgracht en rijden niet meer door tot Amsterdam 
Centraal.
In Amsterdam zal het tramnetwerk zich richten op aansluiting op de metro’s: de Ringlijn, 
Oostlijn en de Noord/Zuidlijn. Voorbeelden hiervan zijn: Lijn 5 vanuit Amstelveen rijdt vanaf 
het Leidseplein niet meer naar CS maar buigt via de Marnixstraat af naar een eindpunt in 
Amsterdam West; Lijn 9 rijdt niet meer naar CS, maar buigt via de Sarphatistraat af en sluit 
aan op de metro Oostlijn en de Noord/Zuidlijn. Een andere tramlijn zal de verbinding tussen 
CS en Artis en omgeving verzorgen.” bron pdf belangrijkste wijzigingen. lees hier meer over 
het besluitvormingsproces OV plannen 2018

Nieuwsbrief gemeente Amsterdam lees meer
Nieuwsbrief dienst Zuidas met o.a. Gemeenteraad stelde Visie Zuidas 2016 vast en laat in 
woningbouwprogramma 30 procent sociale woningbouw opnemen en zij vraagt dienst 
Zuidas ook de ambities ten aanzien van groen, cultuur en levendigheid te vertalen in 
concrete maatregelen en deze apart aan de raad voor te leggen. lees verder

Wintertuin te huur in Botanische tuin Zuidas (vm VU) en .... Zone to Source ontwikkelt artists 
in residence voor Botanische tuin Zuidas. Voor de komende tentoonstelling in het Amstelpark 
zoeken zij donateurs want afgelopen tijd is er bij de paviljoens ingebroken en ontstane 
glasschade moest hersteld worden waardoor er onvoldoene budget resteert voor de 
tentoonstelling. lees meer over de crowdfundactie.

Bericht in diverse media o.a. NRC, AmsterdamFM en Volkskrant: Bedevaartskathedraal op 
Zuidas laatste ontwikkelingen
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“Stichting 'Lourdes aan de Amstel' wil een bedevaartkathedraal op de Zuidas bouwen, naar 
het model van de Hagia Sophia in Istanboel. Architect Pi de Bruijn, die eerder betrokken was 
bij de ontwikkeling van het Arenagebied en de Zuidas, zou bereid zijn het ontwerp van de 
bedevaartkathedraal te maken. Volgens de stichting zijn er in de omgeving van de RAI nog 
enige locaties beschikbaar.” lees meer 

Bioscoop op Zuidas ? Rialto en VU slaan handen ineen: RIALTO@VUcampus
Bericht van de VU: “Buiten het zomerse On the Roof Film Festival van de VU, was er tot 
dusverre op het gebied van filmvertoningen weinig te beleven op de Zuidas, waar ook de 
hoofdlocatie van de VU gevestigd is. Rialto en VU Cultuurcentrum Griffioen gaan hierin 
verandering brengen. Vanaf 13 oktober zullen in het hoofdgebouw van de VU tweemaal per 
maand filmvoorstellingen worden georganiseerd. Het is de aanloop tot veel meer cultuur 
vanaf 2018. Vanaf donderdag 13 oktober zullen er onder de noemer RIALTO@VUcampus 
tweewekelijks in zaal KC07 in het hoofdgebouw van de VU fonkelnieuwe films worden 
vertoond. Op 27 oktober presenteert Rialto er de voorpremière van het internationaal 
bejubelde Toni Erdmann van de Duitse regisseur Maren Ade, die op 10 november zijn 
Nederlandse première beleeft.” lees meer

Mediatoren verlicht
“Alticom behoort tot de groenste data centers van Nederland. Er is daarom gekozen voor 
energiezuinige ledverlichting in het logo. Het ontwerp is mede tot stand gekomen door de 
inzet van de architect van de mediatoren, Christof Schwencke, en de gemeente. Ook het 
lichtkunstwerk van Giny Vos, genaamd White Noise, wordt van nieuwe ledlampen voorzien. 
Binnenkort verschijnt in de avond weer een voortdurend veranderend en betoverend 
schouwspel van planeten en sterren”, aldus het bericht op dutch it channel.

Bedrijven Zuidas en bouwhinder bij realiseren Zuidasdok
Bericht van dienst Zuidas: ”Hoe ziet Zuidas er straks uit als er volop gebouwd wordt aan 
Zuidasdok? Een kritische afvaardiging van het bedrijfsleven in Zuidas (de ORAM-commissie) 
probeerde zich daar een beeld van te vormen door een werkbezoek af te leggen aan het 
SAA-project A9: de weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere. En waar onlangs bij 
bewoners klachten ontstonden als gevolg van heftige werkzaamheden.”

21 oktober Amsterdam Dance Event en 22ste ADE all ages in de RAI
Tijdens het Amsterdam Dance Event 2016 wordt vanaf 22.00 uur - 06.00 uur ’s ochtends het 
dance-event “Martin Garrix ADE” gehouden in hal 8 van RAI Amsterdam. Daarnaast zal op 
zaterdag 22 oktober ook in hal 8 Martin Garrix ADE All Ages worden gehouden van 17.00 - 
22.00 uur. lees meer 
Meld overlast via de horeca- lijn van de Gemeente Amsterdam. Dit nummer is op vrijdag 21 
en 22 oktober tot 18.00 uur te bereiken via 14 020 en na 18.00 uur via 020 - 421 4567. Ook 
kunt u klachten richten tot het algemene klachtenloket van de RAI: vergunningen@rai.nl

WERK 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. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

Strawinskylaan herinrichting (weekendafsluitingen) en soms aanzienlijke geluidshinder
De Gemeente Amsterdam werkt 4 weekenden aan de noordelijke rijbaan van de 
Strawinskylaan. De rijbaan is dan afgesloten voor al het verkeer vanaf de Beethovenstraat 
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richting Parnassusweg. Wanneer?
* vrijdagavond 21 oktober, 20.00 uur t/m maandagmorgen 24 oktober, 6.00 uur, tot 2.00 veel 
lawaai
* vrijdagavond 28 oktober, 20.00 uur t/m maandagmorgen 31 oktober, 6.00 uur, tot 2.00 veel 
lawaai
* vrijdagavond 4 november, 20.00 uur t/m maandagmorgen 7 november, 6.00 uur.
* vrijdagavond 11 november, 20.00 uur t/maandagmorgen 14 november, 6.00 uur.
Kijk voor de aangepaste busroutes op de site van GVB. Bekijk de locatie op de kaart. bron: 
Nieuwsbrief gemeente Amsterdam en lees meer

t/m 21 oktober fietspad afgesloten i.v.m. werkzaamheden gebouw Goede Doelen Loterij.  2e 
kwartaal 2018 is het gebouw klaar en de openbare ruimte opnieuw ingericht.
De aannemer, JP van Eesteren, start begin oktober met het inrichten van de bouwplaats. 
Medio november damwanden aanbrengen via drukken en in december drukken van de 
funderingspalen. Parallel aan de bouwactiviteiten wordt de openbare ruimte opnieuw 
ingericht. Dit alles gaat gepaard met hinder.
Fietspad: van 14-21 oktober afgesloten. Er wordt nog tot 23 oktober aan de versmalling 
gewerkt.
Auto: De rijbaan van de Prinses Irenestraat blijft gedurende de gehele bouwperiode 
bereikbaar.
Voetpad: voetgangers worden naar de overzijde (hotel Citizen) geleid.
Opmerkingen of suggesties over de bouw/bouwplaats? neem contact op met Jan de Boer en 
Marco van Veen, zij zijn dagelijks te vinden op de bouwplaats en bereikbaar via 06 
0610201656. bron: bewonersbrief

18 en 20 oktober tot 02.00 ‘s nachts vlinderen vloeren Gershwin Brothers hoek 
Buitenveldertselaan
Op 18 en 20 oktober wordt parkeerlaag NUL gestort, waarna de vloer glad wordt gemaakt 
(gevlinderd), voordat deze volledig is opgedroogd. Hiervoor is het nodig om na de stort vanaf 
s’avonds ca. zes uur tot ca. twee uur s ’nachts te vlinderen. Het vlinderen brengt een 
brommend/zoemend geluid met zich mee. bron: bewonersbrief

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase van de herinrichting van de De Boelelaan Oost 
vinden allemaal plaats aan de noordkant van de De Boelelaan
Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga 
tijdens de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. De werkzaamheden ter hoogte van 
het VUmc zijn gereed. Plan uw reis via google. Tijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan drie 
rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de Beethovenstraat 
en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. Fietsers en 
voetgangers: Bekijk de kaart bij fase 3
Voor vragen aan de aannemer KWS kunt u terecht bij omgevingsmanager Ingeborg Kappert, 
telefoon 06 15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  Ook kunt u langsgaan bij het 
inloopspreekuur, iedere donderdag van 15:00 tot 16:00 uur in de keet van KWS op de hoek 
van de Beethovenstraat en de De Boelelaan.

Werkzaamheden Van der Boechorststraat - De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats op de Van der Boechorstraat, tussen 
de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden 
plaats. lees meer
• Vrijdag 28/10 20.00 uur– maandag 31/10 06.00 uur  * Vrijdag 18/11 20.00 uur – maandag 
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21/12 06.00 uur   • Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur * Vrijdag 16/12 20.00 
uur – maandag 19/12 06.00 uur

Fred. Roeskestraat    1. Tot eind oktober 2016 werkzaamheden aan de Verlengde Frederik 
Roeskestraat
2. 19-23 oktober Telesto  Aanleggen huisaansluitingen Telesto. De bouw van drie kantoren 
vordert gestaag. De verwachte oplevering van de kantoren is eind november 2016.  24 okt.- 
30 nov. Aanbrengen bestrating en worden graszoden gelegd. Het verkeer zal waar nodig 
door verkeersregelaar begeleid worden. Vragen? neem contact op met 0653768061.
3. Kabels en leidingen De Fred  Aanleg tweede deel van de huisaansluitingen in de steeg 
tussen het Geert Groote College en De Fred.
3. Olympic Plaza     Vanaf maandag 24 oktober start renovatie en nieuwbouw van het pand 
en inrichting bouwplaats door de aannemer, JP van Eesteren. Er komt een bouwhek langs 
de Fred Roeskestraat te staan voetgangers worden bij het kruispunt met de 
Amstelveenseweg omgeleid via de noordelijke zijde van de Fred Roeskestraat. bron: 
bewonerbrief

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium 

 
Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente
Gemeente Amsterdam - Instellen tijdelijke bufferplaats t.b.v. bouwverkeer van de Zuidas - 
Aan de zuidzijde van de Oude Haagseweg   
Aanvraag exploitatievergunning
* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2016-19826.
ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
13-10-2016 24-11-2016  Gustav Mahlerlaan 1001, Amsterdam plaatsen reclame aan gevel
Verleende vergunning
11-10-2016 23-11-2016  Tommaso Albinonistraat 66, 96, 102, 134, 144 en 148 plaatsen 
balkonbeglazing      
Beslistermijn verlengd
09-10-2016 15-11-2016  Zuidelijke Wandelweg 78, Amsterdam, plaatsen reclame-uitingen 
aan het gebouw Happy Italy
Wbb (bodem), verkorte procedure, beschikking
13-10-2016 25-11-2016  Boelelaan 1117, Amsterdam ingestemd met het evaluatieverslag VU

18 oktober, 12:30-13:00 uur, Pianoduo Beth & Flo, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Zij 
spelen o.a. werk van Brahms. 

20 oktober, kunstroute rondleiding 15:00 tot 16:30, VUmc, De Boelelaan 1118
Aanmelden voor een van deze rondleidingen kan door te e-mailen naar 50jaar@vumc.nl. Let 
op: Deelname is pas bevestigd wanneer u een bevestiging heeft gekregen vanuit het 
projectteam VUmc 50.

20 oktober 18.30-21.00, Grote Mensen Ontmoetingsdiner in De Nieuwe poort Cl. 
Debussylaan 2
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4 november Girardlezing 14.30-16. 30 In deze tweede Girardlezing, waarin literator Willem 
Jan Otten filosoof Hans Achterhuis opvolgt, bespreekt Otten enkele beslissende scènes, 
zowel uit het oeuvre van Girard als o.a. van Joost van den Vondel. Beslissend niet alleen 
voor de staatzuchtige Lucifer maar ook voor een Russische peuter, voor de apostel Petrus, 
en voor de moderne lezer die - nolens volens - deelt in de 21ste eeuwse ‘crisis van de vrije 
wil’. 

t/m 23 oktober in het Amstelpark Tentoonstelling Ectogenesis: Plant-Human Monsters door 
Špela Petrič het Glazen Huis. lees meer 

27 oktober, hoofdgebouw VU, zaal KC07 presenteert Rialto de voorpremière van het 
internationaal bejubelde Toni Erdmann van de Duitse regisseur Maren Ade, die op 10 
november zijn Nederlandse première beleeft.

6 november IVN Bomenwandeling in het Beatrixpark,14:00 tot 15:30 vertrekpunt Parkingang 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat. Informatie Henk Wolters, 
020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl
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Meubelwinkel in plint nieuwbouw 400Beethovenstraat Zuidas
“Co van der Horst opent in de plint een winkel met meubels van de Italiaanse firma Flexform. 
Het gebouw 400Beethovenstraat is gesitueerd op de hoek van de Beethovenstraat en de 
Gustav Mahlerlaan en is ontworpen door UNStudio”, aldus het bericht op vastgoedmarkt.nl.

Van Centrum naar Zuidas
“Advocatenkantoor Hogan Lovells verhuist eind 2017 (volgend jaar dus) van de 
Keizersgracht naar het tegen die tijd volledig gerenoveerde Atrium-complex aan de Zuidas. 
Dit meldde het kantoor woensdag in een persbericht. Hogan Lovells zal zich vestigen in de 
nieuw te bouwen Noordtoren, die momenteel wordt ontwikkeld aan de Strawinskylaan”, aldus 
het bericht op Advocatie.nl.

Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd
De subsidie voor BPZ wordt door de bestuurscommissie in zijn geheel geschrapt. Als de 
Gemeenteraad dit voorstel op 9 november overneemt, betekent dit dat per 1 januari a.s het 
platform ophoudt te bestaan en u deze weekberichten dus niet meer zult ontvangen. Op 2 
november brede raadscommissie Financiën, behandeling voorstellen inclusief pre-adviezen 
van het college; 9 november, behandeling begroting 2017 in de Raad.

Wijkkrantartikel "Zuidas en infrastructuur" lees meer

Nacht van de Nacht van 29 op 30 oktober
De Nacht van de Nacht is een evenement van de Natuur- en Milieufederaties om aandacht 
te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. Op veel plekken in Nederland gaat de hele 
nacht het licht uit, ook bij verschillende Zuidas bedrijven. De Green Business Club Zuidas 
ondersteunt dit initiatief en roept elk jaar participanten op om mee te doen.

Inspraak concept Beleidskader Verlichting t/m 2 december
Het concept beleidskader ‘Verlichting' is t/m 2 december 2016 digitaal te raadplegen en de 
papieren versie ligt ter inzage bij de stadsloketten van alle stadsdelen. T/m 2 december 2016 
kunt u schriftelijk uw zienswijze richten aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare 
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Ruimte, afdeling Assets, t.a.v. beleidskader Verlichting, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, 
of per e-mail naar: beleidskaderverlichting@amsterdam.nl.

Inspraak Beleidskader Verkeersnetten gemeente Amsterdam tot 9 november
U kunt uw mening geven over de netwerkkaarten voor voetganger, fiets, openbaar vervoer 
en auto, de doelen voor en eisen aan de verschillende netwerken en de voorgestelde wijze 
waarop prioriteit wordt toegekend aan de netwerken. lees verder  Reacties per post: 
Gemeente Amsterdam, t.a.v. Inspraak Beleidskader Verkeersnetten, afdeling Verkeer en 
Openbare Ruimte, Postbus 95089, 1190 AR Amsterdam. Per e-mail: 
inspraakverkeersnetten@amsterdam.nl of via het digitale formulier.

Publieksraadpleging OV Lijnennet door Regioraad tussen 13 en 31 oktober
De resultaten van deze raadpleging worden verwerkt in het definitieve advies dat in 
december ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Wilt u deelnemen aan 
de publieksraadpleging, ga dan naar de online vragenlijst. Lees meer 

Amsterdam is jarig!
Hieperdepiep hoera! Op 27 oktober viert de stad de 741ste verjaardag van Amsterdam. Komt 
u naar het Stadsarchief voor een stukje geschiedenis én taart? lees meer 

WERK 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. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

1 en 2 november Beethovenstraat onderhoud wegdek brug over Zuider Amstelkanaal
Op dinsdag en woensdag 1 en 2 november van 19.00 uur t/m 05.00 uur wordt er 
asfaltonderhoud uitgevoerd op de brug over het Zuider Amstelkanaal. Voetgangers en 
fietsers kunnen gebruik maken van de bestaande paden op de brug. Auto- en vrachtverkeer 
wordt ter hoogte van de brug via de tram/busbaan langs het werk geleid. Dit gebeurt onder 
begeleiding van verkeersregelaars. Bron: gemeente A;dam

P15 minder parkeerplaatsen per 1 november 2016
Vanaf 1 november 2016 opheffing van 301 van de in totaal 413 parkeerplaatsen aan de 
noordkant van P15. Aan de zuidkant blijven nog 112 parkeerplaatsen bestaan. Op het 
moment dat ook dit gedeelte als bouwterrein in gebruik genomen wordt, komen ook de 112 
P-plaatsen te vervallen (in de loop van 2018). Door de start van de werkzaamheden voor de 
bouw van de Valley – een complex van 60.000 m2 op het P15 terrein – kan dit terrein niet 
meer gebruikt worden als parkeervoorziening. Alternatieven: de openbare parkeerplaatsen 
aan de Europaboulevard en de parkeergarages van de RAI. Of neem de fiets of het OV.

Strawinskylaan herinrichting met weekendafsluitingen en soms aanzienlijke geluidhinder
De Gemeente werkt nog 3 weekenden aan de noordelijke rijbaan van de Strawinskylaan. De 
rijbaan is dan afgesloten voor al het verkeer vanaf de Beethovenstraat richting 
Parnassusweg.
* vrijdagavond 28 oktober, 20.00 uur t/m maandagmorgen 31 oktober, 6.00 uur, tot 2.00 veel 
lawaai
* vrijdagavond 4 november, 20.00 uur t/m maandagmorgen 7 november, 6.00 uur.
* vrijdagavond 11 november, 20.00 uur t/m maandagmorgen 14 november, 6.00 uur.
Kijk voor de aangepaste busroutes op de site van GVB. Bekijk de locatie op de kaart. bron: 
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Nieuwsbrief gemeente Amsterdam en van Zuidas.
N.a.v. van vragen geeft Dienst Zuidas uitleg en een toelichting: Om hinder voor omwonenden 
zoveel mogelijk te beperken, wordt het grootste deel van het werk overdag uitgevoerd. Dat 
geldt in de periode vanaf 18 november t/m maart 2017. Dat geldt in het bijzonder voor 
werkzaamheden die geluidhinder veroorzaken zoals het aanbrengen van de fundering van 
de vlonders en het nieuwe chauffeursverblijf.
Werkzaamheden nu: De aannemer verwacht dat hij op 28 oktober ongeveer 2 uur (tussen 
20.00 en 0.00 uur) met asfalt verwijderen en rijbaan verleggen bezig is. Omdat door 
omstandigheden het werk kan uitlopen, zijn in de bewonersbrief ruimere tijden opgenomen. 
Stadsdeel Zuid heeft een ontheffing verleend voor werken buiten reguliere werktijden. lees 
meer 

Werkzaamheden gebouw Goede Doelen Loterij.  2e kwartaal 2018 is het gebouw klaar en de 
openbare ruimte opnieuw ingericht.
De aannemer, JP van Eesteren, is met het inrichten van de bouwplaats begonnen. Medio 
november damwanden aanbrengen via drukken en in december drukken van de 
funderingspalen. Parallel aan de bouwactiviteiten wordt de openbare ruimte opnieuw 
ingericht. Dit alles gaat gepaard met hinder. Auto: de rijbaan van de Prinses Irenestraat blijft 
gedurende de gehele bouwperiode bereikbaar. Voetpad: voetgangers worden naar de 
overzijde (hotel Citizen) geleid. Opmerkingen of suggesties over de bouw/bouwplaats? neem 
contact op met Jan de Boer en Marco van Veen, zij zijn dagelijks te vinden op de bouwplaats 
en bereikbaar via 06 0610201656.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase van de herinrichting van de De Boelelaan Oost 
vinden allemaal plaats aan de noordkant van de De Boelelaan. Auto: Advies dienst Zuidas 
voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de ochtendspits naar 
Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google. Tijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan 
drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de 
Beethovenstraat en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. 
Fietsers en voetgangers;
Voor vragen aan de aannemer KWS kunt u terecht bij omgevingsmanager Ingeborg Kappert, 
telefoon 06 15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  Ook kunt u langsgaan bij het 
inloopspreekuur, iedere donderdag van 15:00 tot 16:00 uur in de keet van KWS op de hoek 
van de Beethovenstraat en de De Boelelaan. Bewonersbrief in het Engels 

Werkzaamheden Van der Boechorststraat - De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen 
de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden 
plaats. • Vrijdag 28/10 20.00 uur– maandag 31/10 06.00 uur  * Vrijdag 18/11 20.00 uur – 
maandag 21/12 06.00 uur   • Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur * Vrijdag 
16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur. lees meer

Fred. Roeskestraat     Tot eind oktober 2016 werkzaamheden aan de Verlengde Frederik 
Roeskestraat.
Olympic Plaza     Vanaf maandag 24 oktober start renovatie en nieuwbouw van het pand en 
inrichting bouwplaats door de aannemer, JP van Eesteren. Er komt een bouwhek langs de 
Fred Roeskestraat te staan voetgangers worden bij het kruispunt met de Amstelveenseweg 
omgeleid via de noordelijke zijde van de Fred Roeskestraat. bron: bewonersbrief
T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium      Oktober-november 2016. Voor het verwijderen 

https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/herinrichting-0/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/herinrichting-0/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/oktober/werk-strawinskylaan/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/oktober/werk-strawinskylaan/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/oktober/werk-strawinskylaan/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/oktober/werk-strawinskylaan/
https://www.google.nl/maps/dir//52.3346909,4.884717/@52.3351148,4.8813427,16z/data=!3m1!4b1?hl=nl
https://www.google.nl/maps/dir//52.3346909,4.884717/@52.3351148,4.8813427,16z/data=!3m1!4b1?hl=nl
mailto:boelelaan@kws.nl
mailto:boelelaan@kws.nl
https://www.amsterdam.nl/zuidas/english/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/english/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/boechorststraat/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/boechorststraat/


van de damwanden (parkeerkeergarage) is meer tijd nodig dan de planning aangaf. Naar 
verwachting duurt het werk nog drie weken. bron: bewonersbrief 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Bekendmaking (Brom)fiets-parkeerduur beperking in Amsterdam Zuid
Het AB van de Bestuurscommissie Zuid heeft op 22 juni 2016 het gebied binnen de ring A10 
van stadsdeel Zuid aangewezen als gebied waar de (brom)fiets niet langer dan 42 dagen 
(zes weken) zonder onderbreking mag worden geparkeerd. Alleen in de gebieden bij de NS-
stations geldt een andere parkeerduurbeperking. Hier mag de (brom)fiets niet langer dan 14 
dagen zonder onderbreking worden geparkeerd en moeten ook alle (brom)fietsen binnen de 
voorzieningen worden geparkeerd. Door ongebruikte fietsen te verwijderen komt er (meer) 
ruimte in de rekken beschikbaar voor fietsers die hun fiets regelmatig gebruiken.
Aanvraag exploitatievergunning
Europaplein 22, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2016-19826.

Waterschap
Verleende Watervergunning voor het leggen en hebben van laag- en 
middenspanningskabels ter hoogte van Fred Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam - AGV - 
W-16.02265
Aanvraag Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het bouwen van een 
parkeergarage ter hoogte van de Antonio Vivaldistraat  AGV - W-16.02419

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Verleende vergunning   21-10-2016- 03-12-2016  Antonio Vivaldistraat, Amsterdam plaatsen 
van een tijdelijke bouwkeet, om te gebruiken als kantoor t.b.v. werkzaamheden die in het 
gebied Zuidas worden uitgevoerd, inclusief het aanleggen van een in- en uitrit voor een 
periode van 10 jaar. 

29 oktober, 17:00-19:00 uur, opening tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka 
Mihaylova, Thomaskerk
Met een rondleiding om 18:00 uur. Voor meer informatie over de tentoonstelling klik hier.  
Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36 en 1 november, 12:30-13:00 uur, lunchconcert door 
Collegium Musicum Den Haag, 4 musici uit het baroque orkest. 

31 oktober Streekdiner Hilton hotel, 18.00 uur
Het Natuur&Milieuteam Zuid organiseert voor de zesde maal een streekdiner in het Hilton 
hotel. Het motto is: ‘Duurzaamheid, wat kan ik doen?’. Met behulp van een groep 
enthousiaste vrijwilligers gaan ze een diner serveren, waarbij uitsluitend gebruik wordt 
gemaakt van duurzame, biologische producten uit de omgeving van Amsterdam.

4 november Girardlezing 14.30-16.30, in De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2
In deze tweede Girardlezing, waarin literator Willem Jan Otten filosoof Hans Achterhuis 
opvolgt, bespreekt Otten enkele beslissende scènes, zowel uit het oeuvre van Girard als o.a. 
van Joost van den Vondel.  

6 november IVN Bomenwandeling in het Beatrixpark,14:00 tot 15:30 vertrekpunt Parkingang 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat. Informatie Henk Wolters, 
020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl
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8 november, 19.15 tot 21.00, Geld of je leven?! in De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2
Een nieuw programma over de relatie tussen zingeving en economie met als thema: “Wat is 
van waarde?”.

=================weekb 44

Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd! Nog geen zicht op al of niet voortbestaan
Op 2 november wordt de begroting behandeld in de vergadering gecombineerde 
raadscommissies, aanvang: 19:30 tot 22:30 uur, in de Boekmanzaal. zie agenda. 9 
november, behandeling begroting 2017 in de Raad.

Raadscommissie RO, 2 november, 13:30 uur - 17.00 uur, De Rooszaal, 0239
Agendapunt 12- Vaststellen van het bestemmingsplan Kop Zuidas 2e partiële herziening Nr. 
BD2016-011078
en punt 14 Kennis te nemen van de halfjaarsrapportage Zuidasdok 1 januari - 30 juni 2016 
Nr. BD2016-013287

Raadscommissie I&D van 26 oktober, bij Ruimtelijke Ordening: Tkn 24 Reactie 
parkeervragen Dhr. Van der Ree dd 29 juni 2016. (BD2016-014420) In de beantwoording van 
vragen mbt parkeertarieven in P-garages Zuidas blijkt dat er gesproken is over het invoeren 
van daltarieven zodat na 17.00 uur en in het weekend bezoekers van bewoners en horeca 
tegen een redelijk tarief (ipv het huidige van 7 euro p/u) kunnen parkeren in een Q-park 
garages. “Uit het Parkeeronderzoek Zuidas 2015 blijkt dat er voldoende publieke 
parkeerplaatsen aanwezig zijn (circa 1.500). Een behoorlijk deel hiervan is voor 
Amsterdamse begrippen redelijk geprijsd (tussen de 3 en 4 euro per uur, en daarmee 
vergelijkbaar met andere delen van Amsterdam binnen de Ring). Uitzondering vormen de 
garages van Q-park met een tarief van 7 euro per uur .... De eerste stap wordt nu gezet door 
middel van de afspraken met Q-park. Uiteindelijk blijft het verstrekken van hospitality cards 
een zaak tussen het bedrijf zelf, de parkeerexploitant en zijn klanten. Bedrijven in Zuidas 
doen dit al. Voor de kleinere horeca blijkt dit lastig, hetgeen de reden is dat wij een algemeen 
aanbod van Q-park hebben gefaciliteerd.” lees verder in 
het 1149_16_schriftelijke_vragen_van_der_ree_parkeren_in_parkeergarages_op_de_zuidas
-1 pdf 

Startschot voor bouw nhow Amsterdam RAI
Dienst Zuidas berichtte: “Op 26 oktober is het startschot gegeven voor de bouw van het 
nhow Hotel Amsterdam RAI. Het gebouw wordt in 2019 in gebruik genomen. De eerste steen 
werd gelegd door Klaas de Boer (Amsterdam Zuidas) Maarten Markus (NH Hotel Group), 
Gert-Wim Bos (COD), Paul Riemens (RAI Amsterdam) en Rem Koolhaas (OMA). Met 650 
kamers en 91 meter hoogte wordt nhow Amsterdam RAI het grootste hotel van de Benelux.” 
lees meer

Inspraak conceptbeleidskader Verlichting
Het concept beleidskader ‘Verlichting' is t/m 2 december 2016 leest u in het pdf 
beleidskader_verlichting en de papieren versie ligt ter inzage bij de stadsloketten van alle 
stadsdelen. T/m 2 december 2016 kunt u schriftelijk uw zienswijze richten aan: Gemeente 
Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, afdeling Assets, t.a.v. beleidskader Verlichting, 
Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, of per e-mail naar: 
beleidskaderverlichting@amsterdam.nl.
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Inspraak Beleidskader Verkeersnetten gemeente Amsterdam, reageren voor 9 november 
2016
U kunt uw mening geven over de netwerkkaarten voor voetganger, fiets, openbaar vervoer 
en auto, de doelen voor en eisen aan de verschillende netwerken en de voorgestelde wijze 
waarop prioriteit wordt toegekend aan de netwerken. Lees verder   Reacties per post: 
Gemeente Amsterdam, t.a.v. Inspraak Beleidskader Verkeersnetten, afdeling Verkeer en 
Openbare Ruimte, Postbus 95089, 1190 AR Amsterdam. Per e-mail: 
inspraakverkeersnetten@amsterdam.nl of via het digitale formulier 

Nieuwsbrief Amstelveenlijn
Overstappen van tram naar metro bij station Zuid? “In de eindsituatie met het nieuwe 
tramstation aan de Schönberglaan, is de afstand van tram naar metro ongeveer 100 meter 
(circa 1 minuut lopen), vergelijkbaar met de situatie op Amsterdam CS. Deze looproute naar 
station Zuid wordt dan ook niet overkapt. Meer informatie over het waarom en hoe van 
overstappen op station Zuid vindt u hier. Wilt u meer informatie over de Strawinskylaan als 
tijdelijke eindhalte van de Amstelveenlijn, kijk dan hier.“ lees meer in de nieuwsbrief 

Heel Zuidas deed mee aan inzamelingsactie voor de Voedselbank
De Green Business Club berichtte: ”Dit jaar hebben 25 grote en minder grote bedrijven op 
Zuidas meegedaan aan de actie. Nieuw dit jaar was de deelname van vijf woontorens, 
waarin ook bewoners van Zuidas gezamenlijk voedsel hebben ingezameld. Bovendien 
organiseerden studenten van de VU nog een boodschappenactie bij de Spar op de campus. 
Kortom, heel Zuidas deed mee om de Voedselbank te voorzien van houdbare producten! De 
jaarlijkse recordhouder Van Doorne Advocaten heeft dit jaar een bijdrage geleverd van 1600 
euro en een weegschaal waar Voedselbank Amsterdam pallets mee kan wegen.” lees meer

WOZtoets inzien voor huiseigenaren Zuid
Huiseigenaren in Zuid en Oost kunnen vanaf donderdag 20 oktober via de WOZtoets hun 
voorlopige WOZ-waarde inzien, en eventuele wijzigingen in objectkenmerken 
doorgeven. Huiseigenaren in Noord en West gingen hen voor. Volgend jaar volgt de rest van 
de stad. lees meer

WERK 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. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat
Langs de noordzijde van de De Boelelaan en de De Boelegracht wordt een kademuur 
aangelegd. Daarvoor worden damwanden en een paalfundering. aangebracht/ Ter hoogte 
van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De werkzaamheden 
zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: bewonersbrief

Beethovenstraat onderhoud wegdek brug over Zuider Amstelkanaal
Op 1 en 2 november van 19.00 uur t/m 05.00 uur wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd op de 
brug over het Zuider Amstelkanaal. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van de 
bestaande paden op de brug. Auto- en vrachtverkeer wordt ter hoogte van de brug via de 
tram/busbaan langs het werk geleid. Dit gebeurt onder begeleiding van verkeersregelaars. 
bron: Nieuwsbrief werkzaamheden Amsterdam
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P15 minder parkeerplaatsen per 1 november 2016
Vanaf 1 november 2016 opheffing van 301 van de in totaal 413 parkeerplaatsen aan de 
noordkant van P15. Aan de zuidkant blijven nog 112 parkeerplaatsen bestaan. Op het 
moment dat ook dit gedeelte als bouwterrein in gebruik genomen wordt, komen ook de 112 
P-plaatsen te vervallen (in de loop van 2018). Door de start van de werkzaamheden voor de 
bouw van de Valley – een complex van 60.000 m2 op het P15 terrein – kan dit terrein niet 
meer gebruikt worden als parkeervoorziening. Alternatieven: de openbare parkeerplaatsen 
aan de Europaboulevard en de parkeergarages van de RAI. Of neem de fiets of het OV. 
Meer info  www.rai.nl

Strawinskylaan herinrichting: weekendafsluitingen
De Gemeente werkt nog 2 weekenden aan de noordelijke rijbaan van de Strawinskylaan. De 
rijbaan is dan afgesloten voor al het verkeer vanaf de Beethovenstraat richting 
Parnassusweg.
* 4 november, 20.00 uur t/m maandagmorgen 7 november, 6.00 uur - aanbrengen fundering 
en asfalt
* 11 november, 20.00 uur t/m maandagmorgen 14 november, 6.00 uur resterende 
werkzaamheden
Kijk voor de aangepaste busroutes op de site van GVB. Bekijk de locatie op de kaart. bron: 
Nieuwsbrief gemeente Amsterdam. De volgende fase van het werk start naar verwachting op 
21 november 2016. Het werk duurt t/m het voorjaar 2017.
Werkzaamheden gebouw Nationale Postcode Loterij     2e kwartaal 2018 is het gebouw klaar 
en de openbare ruimte opnieuw ingericht.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant.
Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga 
tijdens
de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google.
Tijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de 
Europaboulevard richting de Beethovenstraat en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat 
richting de Europaboulevard. Fietsers en voetgangers; Bekijk ook de kaart bij fase 3. Voor 
vragen aan de aannemer KWS kunt u terecht bij omgevingsmanager Ingeborg Kappert, 
telefoon 06 15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  Ook kunt u langsgaan bij het 
inloopspreekuur, iedere donderdag van 15:00 tot 16:00 uur in de keet van KWS op de hoek 
van de Beethovenstraat en de De Boelelaan.

Werkzaamheden Van der Boechorststraat - De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen 
de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden 
plaats. lees meer
* Vrijdag 18/11 20.00 uur – maandag 21/12 06.00 uur   • Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 
05/12 06.00 uur * Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium     Voor het verwijderen van de damwanden 
(parkeerkeergarage) was meer tijd nodig dan de planning aangaf. Inmiddels is deze fase 
afgerond en medio volgend jaar volgt verwijderen van de rest.  bron: bewonersbrief

 
Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente Bekendmaking
* Verkeersbesluit voor de fietsoversteek aan de zuidzijde kruispunt Europaplein-
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Rooseveltlaan Amsterdam-Zuid.
Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein 24, aanvraag verlenging beschikking voor het houden van activiteiten, beurzen 
en evenementen in en om het RAI Convention Centre gedurende de periode van 1 februari 
2017 tot en met 31 januari 2022. Dossiernummer 2016-20034.
Aanvraag omgevingsvergunning
* Beethovenstraat 14 en 16, 1077 JG: voor het veranderen van de indeling van de begane 
grond en de kelder en het bouwkundig samenvoegen hiervan met bestemming daarvan tot 
een restaurant (horeca 4A), ingekomen d.d. 22 september 2016. OLO-nummer 2562363.

Verleende omgevingsvergunning
* IJsbaanpad 1 A, 1076 CV: voor het veranderen en vernieuwen (renovatie) van het gebouw 
IJsbaanpad 1 A (Burgerweeshuispad) met behoud van bestemming daarvan tot een 
kantoorfunctie, verzonden d.d. 20 oktober 2016. OLO-nummer 2390593.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 25-10-2016 06-12-2016  Station Zuid, Amsterdam gedeeltelijk dichtmaken van de vides 
boven de trappen en roltrappen.
* 25-10-2016 06-12-2016   Station Zuid verlengen van de bestaande perronkappen
Ontvangstdatum aanvraag: 24 oktober 2016, Aanvrager: ProRail B.V. . Zaaknummer: 
2236790
* 24-10-2016 05-12-2016  Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam oprichten van 
een multifunctioneel gebouw met 3-laags parkeerkelder, plint en 3 woontorens. 
Ontvangstdatum aanvraag: 21 oktober 2016. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V. . 
Zaaknummer: 2225471. Bekijk de impressie van The Valley mvrdv_ov-b-701-impressies
* 24-10-2016 05-12-2016  De Boelelaan 1117, Amsterdam verbreden van een buitentrap 
naar het entreegebied van de kliniek. Ontvangstdatum aanvraag: 20 oktober 
2016,.Aanvrager: Stichting VUmc. Zaaknummer: 2224470
Beslistermijn verlengd
28-10-2016 09-12-2016  Strawinskylaan 3127, Amsterdam plaatsen reclame-uitingen aan 
het gebouw.
27-10-2016 08-12-2016  Parnassusweg 220, Amsterdam oprichten gebouw (rechtbank)
Verleende vergunning
27-10-2016 17-11-2016 Fred Roeskestraat 96, Amsterdam  het kappen van 2 bomen. 
Aanvrager: Stichting Gerrit Rietveld Academie Amsterdam. Zaaknummer: 1767650

Vanaf 29 oktober, tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, 
Pr. Irenestraat 36      Voor meer informatie over de tentoonstelling klik hier. En 1 november, 
12:30-13:00 uur, lunchconcert door Collegium Musicum Den Haag, 4 musici uit het baroque 
orkest.

4 november Girardlezing 14.30-16.30, in De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2
In deze tweede Girardlezing, waarin literator Willem Jan Otten filosoof Hans Achterhuis 
opvolgt, bespreekt Otten enkele beslissende scènes, zowel uit het oeuvre van Girard als o.a. 
van Joost van den Vondel. 

6 November, 15-17 uur opening tentoonstelling Spent, Dove Bradshaw, met lezing van de 
kunstenaar in het Amstelpark. lees meer  
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6 november IVN Bomenwandeling in het Beatrixpark,14:00 tot 15:30 vertrekpunt Parkingang 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat. Informatie Henk Wolters, 
020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl

8 november, 19.15 tot 21.00, Geld of je leven?! in De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2
Een nieuw programma over de relatie tussen zingeving en economie met als thema: “Wat is 
van waarde?”.
18 november Nacht van de Bijbel, 19.30- 23.30 Thomaskerk, Pr Irenestraat 36
In deze nacht spreken Huub Oosterhuis, Inez van Oord, Gert-Jan Segers en Franca Treur 
over het bijbelverhaal dat hen raakt.

29 november en 2 december om 10.00 uur en 15.00 uur Kunstrondleidingen VUmc
Aanmelden voor een van deze rondleidingen kan door te e-mailen naar 50jaar@vumc.nl. Let 
op:  aanmelding is pas definitief als je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Masterclasses sculptuur Art Zuid starten 14 januari 2017 bij Art Zuid, Pr. Irenestraat 19

================ weekb 45

Bewonersplatform Zuidas kan verder

Op 2 november heeft Cisca Griffioen, voorzitter BPZ, ingesproken bij de behandeling van de 
begroting 2017 en de opgelegde bezuiniging bij de Stadsdelen door de brede financiële 
commissie van de Gemeenteraad. Wethouder Eric van der Burg heeft continuering van de 
subsidie toegezegd.

Afgelopen zaterdag brand in tranformatorstation

“De brand brak iets voor 13.00 uur uit in een transformatorruimte aan de Barbara Strozilaan. 
De brand ontstond in de generator tijdens werkzaamheden. Rond 13.30 had de brandweer 
de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen”, aldus het bericht in Het Parool.

Marleen en Piet

Dienst Zuidas publiceerde een artikel dat eerder verscheen in het Engels in het blad Hello 
Zuidas. “Twee totaal verschillende werelden zullen de komende jaren veel met elkaar 
optrekken door alle werkzaamheden die hier gaan plaatsvinden. De bouwers in hun oranje 
jassen en de zakenmannen en -vrouwen in hun zakelijke tenue. En dat levert verrassende 
ontmoetingen op. Deze week in het vernieuwde Beatrixpark (waar sinds kort ook 
gloednieuwe sporttoestellen staan): Piet Grandiek, uitvoerder bij KWS, en Marleen 
Munniksma, voorzitter Vereniging Vrienden van het Beatrixpark.” lees meer

Deelfietsen in Zuidas

Hello Zuidas berichtte: “Op vrijdag 4 november ondertekenden Hello Zuidas en The 
Bikevertising Company hun overeenkomst voor een slimme deelfiets voor Zuidas. Dit 
feestelijke moment dat in aanwezigheid van wethouder Pieter Litjens en Stadsdeelvoorzitter 
Sebastiaan Capel werd gevierd vormde de start van een op zijn minst drie jaar durende 
samenwerking. Vanaf vandaag wordt gewerkt aan  de uitrol van 250 fietsen in het voorjaar 
van 2017, groeiend naar 500 fietsen eind 2017. De  eerste locaties zijn Rai, Station Zuid, VU  
en het Gelderlandplein. lees meer over de uitvraag  
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Wonen in Zuidas in beeld gebracht

Bericht van dienst Zuidas: “Zuidas wordt steeds meer een plek om te wonen. In 2016 wonen 
er zo’n 2000 mensen in Zuidas en dat aantal groeit snel. De ambitie van de gemeente 
Amsterdam is om van Zuidas een populair woongebied te maken. Fotograaf Pieter Kers 
legde de bouw van de woongebouwen aan de De Boelelaan vast in verschillende stadia.” 
lees meer

De nieuwsbrief Amsterdam editie Zuid

Nieuw!: De nieuwsbrieven van de stadsdelen zijn met ingang van vorige week opgegaan in 
de Amsterdam.nl nieuwsbrief en komen uit in een stadsdeeleditie. Vanaf 3 november 2016, is 
er de editie Zuid. Met: Gelderlandplein in de top 10 Schoonste Winkelgebieden van 
Nederland. En: Bestuurlijk stelsel verandert -Het college van B&W heeft een voorstel gedaan 
voor een nieuw bestuurlijk stelsel in Amsterdam, dat in 2018 in moet gaan. In het nieuwe 
stelsel kunt u als inwoner deelnemen aan het besturen van de stad, door u verkiesbaar te 
stellen voor een adviescommissie. lees verder 

Inspraak conceptbeleidskader Verlichting t/m 2 december

Het concept beleidskader ‘Verlichting' is t/m 2 december 2016 digitaal te raadplegen en de 
papieren versie ligt ter inzage bij de stadsloketten van alle stadsdelen. U richt uw schriftelijke 
zienswijze aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, afdeling Assets, t.a.v. 
beleidskader Verlichting, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, of per e-mail naar: 
beleidskaderverlichting@amsterdam.nl.

Inspraak Beleidskader Verkeersnetten gemeente Amsterdam, reageren voor 9 november 
2016

Geef uw mening en lees verder  Reacties per post: Gemeente Amsterdam, t.a.v. Inspraak 
Beleidskader Verkeersnetten, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, Postbus 95089, 1190 
AR Amsterdam, per e-mail: inspraakverkeersnetten@amsterdam.nl of via het digitale 
formulier

Aanvraag kapvergunning 14.400 bomen ligt 6 weken (vanaf 3 nov) ter inzage

Op de website van dienst Zuidas leest u meer over de kap en waarom dat nodig is. Meer 
informatie over de ambities voor de definitieve inrichting leest u in het landschapsplan 
(bijlage 7 in de aanvraag en 8 van het Bestemmingsplan Zuidasdok).

Het gaat om het ontwerpbesluit van B&W Amsterdam over de verleende 
omgevingsvergunning voor de kap van “14.088 bomen en het verplanten van 7 bomen op de 
locatie Strawinskylaan 59 (de gehele ring A10 zuid)” ten behoeve van de realisatie van 
Zuidasdok. (circa 14.100 bomen binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam en circa 
300 bomen binnen de grenzen van de gemeente Ouder-Amstel). 

Lees de aanvraag met bijlagen van Amsterdam hier. De documenten zijn fysiek in te zien op: 
Stadhuis Amsterdam, Amstel 1, Stadsloket Zuid, pr. Kennedylaan 923, Stadsloket Oost, 
Oranje-Vrijstaatplein 2, Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Gemeente Amsterdam, 
Zuidas, World Trade Center, Strawinskylaan 59.

Uit de aanbiedingsbrief bij de aanvraag: “De totale waarde van de te kappen bomen 
bedraagt €2.567.563,81 (zie bijlage 1). Het geldbedrag zal worden geoormerkt en te zijner 
tijd worden geïnvesteerd in nieuwe bomen en beplantingen overeenkomstig de bepalingen 
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van de bomenverordening en het herplantfonds. De groene investeringen zullen zoveel 
mogelijk binnen het plangebied Zuidasdok plaats gaan vinden.”

Zienswijze indienen? Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 25a, eerste lid, 
van de Tracéwet kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen. Een 
beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. En: de belanghebbende moet in het beroepschrift aangeven 
wat zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de termijn van de beroepstermijn kunnen deze 
gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld 
dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Hoe werden de wokkels gebouwd?

Nu P15 gedeeltelijk is opgeheven biedt de nieuwe parkeergarage aan de A10 bij de Rai veel 
ruimte voor parkeren door mensen die naar Zuidas moeten. Hoe de bouw van de 
parkeergarage die op wokkels lijkt, in zijn werk ging, leest u hier.

WERK 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. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart 

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat     Langs de noordzijde van de De 
Boelelaan en de De Boelegracht wordt een kademuur aangelegd. Daarvoor worden 
damwanden en een paalfundering. aangebracht/ Ter hoogte van de kruising met de 
Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart 
en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: bewonersbrief

Strawinskylaan herinrichting: weekendafsluiting     De Gemeente werkt nog 1 weekend aan 
de noordelijke rijbaan van de Strawinskylaan. De rijbaan is dan afgesloten voor al het 
verkeer vanaf de Beethovenstraat richting Parnassusweg.  11 november, 20.00 uur t/m 
maandagmorgen 14 november, 6.00 uur resterende werkzaamheden. Kijk voor de 
aangepaste busroutes op de site van GVB. Bekijk de locatie op de kaart. De volgende fase 
van het werk start naar verwachting op 21 november 2016. Het werk duurt t/m het voorjaar 
2017. 

Werkzaamheden gebouw Nationale Postcode Loterij     2e kwartaal 2018 is het gebouw klaar 
en de openbare ruimte opnieuw ingericht. 

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017       De werkzaamheden tijdens 
de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en 
bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de ochtendspits naar Zuidas via de 
afslag S108. Plan uw reis via google. Tijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan drie rijstroken 
beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de Beethovenstraat en twee 
rijstroken vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. Fietsers en voetgangers; 
Bekijk ook de kaart bij fase 3. Voor vragen aan de aannemer KWS kunt u terecht bij 
omgevingsmanager Ingeborg Kappert, telefoon 06 15 618 819 of mailen naar 
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boelelaan@kws.nl.  Ook kunt u langsgaan bij het inloopspreekuur, iedere donderdag van 
15:00 tot 16:00 uur in de keet van KWS op de hoek van de Beethovenstraat en de De 
Boelelaan.

Werkzaamheden Van der Boechorststraat - De Boelelaan     Tot eind december 2016 
vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit 
van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. * Vrijdag 18/11 
20.00 uur – maandag 21/12 06.00 uur   • Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur 
* Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium     Verwijderen van de damwanden 
(parkeerkeergarage) is afgerond en medio volgend jaar volgt verwijderen van de rest.  

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg

Bekendmaking

Instemmen met het initiatiefvoorstel “Maak parkeren bij ziekenhuizen (OLVG en VU) 
goedkoper” van het lid Alberts en kennisnemen van de bestuurlijke reactie. (2016, nr. 
302/1155) en het college van b&w te verzoeken het OLVG, locatie Oost en het VU-
ziekenhuis te vragen de bij hen geldende parkeertarieven voor dagkaarten bij te stellen voor 
mensen die vanwege medische redenen bij het ziekenhuis moeten parkeren.

Aanvraag exploitatievergunning horeca

* Claude Debussylaan 269, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met 
terras. Dossiernummer 2016-20152. Dit is een kennisgeving.

Waterschap

* Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van 
een ondergrondse fietsparkeergarage ter hoogte van de StrawinskylaaninAmsterdam - AGV 
- W-16.02457 Publicatiedatum: 2016-11-01 

* Verleende ambtshalve wijzing watervergunning voor het vernieuwen van een rioolstelsel en 
het onttrekken van grondwater, ter hoogte van Fred Roeskestraat 89-115, 1076 EC 
Amsterdam - AGV - W-16.02665 

* Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van tijdelijke groutankers ten behoeve 
van de bouw van een kelder voor de nieuwe rechtbank, ter hoogte van Parnassusweg 220 , 
1076 AV Amsterdam - AGV - W-16.02485 Publicatiedatum: 2016-11-01 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst 

Aanvraag kapvergunning 

* Zuidasdok het kappen van 14088 bomen op de locatie Strawinskylaan 59 (de gehele ring 
A10 zuid) 

Aanvraag omgevingsvergunning

* 04-11-2016 16-12-2016  Zuidas, blok 2B (AK 4520), Amsterdam realiseren  aan de 
Mahlerlaan van 144 appartementen en commerciële ruimte, inclusief ondergronds 
parkeervoorziening. Ontvangstdatum aanvraag: 03 november 2016 aanvrager: ZuidSchans 
C.V. Zaaknummer: 2341193 
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* 02-11-2016 14-12-2016  Gershwin, blok 1B Zuidas, Amsterdam oprichten van 47 
appartementen inclusief een ondergrondse parkeervoorziening. Ontvangstdatum aanvraag: 
2 november 2016 aanvrager: ZuidSchans C.V. Zaaknummer: 2332152 

* 31-10-2016 12-12-2016  Europaplein t.o. 30, Amsterdam het plaatsen van twee tijdelijke 
cabins (P17 en 18) voor een periode van 2 jaar. Ontvangstdatum aanvraag: 28 oktober 2016 
Aanvrager: RAI Amsterdam B.V. Zaaknummer: 2286771 

Beslistermijn verlengd

* 03-11-2016 15-12-2016  Antonio Vivaldistraat 60, Amsterdam realiseren van een dakterras/
daktuin op het dak van het gebouw. Aanvrager: van Drentestraat 11 B.V. Zaaknummer: 
1838750 

Verleende vergunning

* 04-11-2016 07-12-2016  Strawinskylaan 3127, Amsterdam plaatsen reclame-uiting aan 
gevel 

* 02-11-2016 15-12-2016  Gustav Mahlerlaan 1001, Amsterdam plaatsen reclame-uiting aan 
gevel 

* 01-11-2016 09-12-2016  Fred. Roeskestraat (AB 2808), Amsterdam kap 30 bomen. 

Vanaf 29 oktober, tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, 
Pr. Irenestraat 36      Voor meer informatie over de tentoonstelling klik hier.    

vanaf 6 November, tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark

8 november, 19.15 tot 21.00, Geld of je leven?! in De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2      
Een nieuw programma over de relatie tussen zingeving en economie met als thema: “Wat is 
van waarde?”. 

9 november 19.30-21.30 Aan tafel met theoloog Werner Pieterse in De Nieuwe Poort

18 november Nacht van de Bijbel, 19.30- 23.30 Thomaskerk, Pr Irenestraat 36     In deze 
nacht spreken Huub Oosterhuis, Inez van Oord, Gert-Jan Segers en Franca Treur over het 
bijbelverhaal dat hen raakt.

20 november 9.00 uur Vogelexcursie met Steven Wytema, Vereniging Vr. van het G, van 
Aemstelpark      Verzamelplek: Van der Boechorststraat bij oversteekplaats Twikkel – brug. In 
een ontdekkingstocht van 2 uur wordt uitgelegd welke soorten u kunt tegenkomen en 
herkennen. Aanmelden via www.jizzbirding.nl. Kosten € 5. 

29 november en 2 december om 10.00 uur en 15.00 uur Kunstrondleidingen VUmc      
Aanmelden kan door te e-mailen naar 50jaar@vumc.nl. Let op: de aanmelding is pas 
definitief als je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

10 november - Layla M. (English subtitles), Rialto@Vucampus, VU de De Boelelaan en 24 
november - Frantz (with English subtitles) Iedere tweede en vierde donderdag van de maand 
start de film om 18.00 uur inde collegezaal KC-07. De zaal is om 17.45 uur open; 
kaartverkoop start om 17.15 uur aan de zaal. alleen pin betaling. Online kaarten bestellen
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Nieuwsbrief Amsterdam 10 november editie Zuid
Met o.a. “ Een primeur voor Amsterdam - Bericht van dienst Zuidas:” Aan de Zuidelijke 
Wandelweg op de Zuidas werd op maandag 7 november een waterbergende groenstrook 
geopend die nu 56.000 liter en straks zelfs 130.000 liter water kan opvangen. Daardoor 
hebben de bewoners geen wateroverlast bij hoosbuien. De groenstrook is de eerste in zijn 
soort in Nederland. Het is de bedoeling dat hij op meerdere plekken in de stad wordt 
aangelegd.”

29 november bijeenkomst Initiatievennetwerk in Zuid, 18.30 tot 21.30 uur, Buurtgebouw 
Henrick de Keijser, Henrick de Keijserplein 45
In stadsdeel Zuid hebben bewoners, bewonersgroepen en ondernemers uit eigen beweging 
initiatieven opgezet die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid in hun 
buurt. Als waardering hiervoor nodigt stadsdeel Zuid deze initiatiefnemers en betrokken 
professionals uit voor een eerste netwerkbijeenkomst. Doel - gelegenheid om op 
inspirerende wijze met mede-initiatiefnemers kennis te maken en versterken van de 
individuele initiatieven en het onderlinge netwerk. Aanmelden kan t/m 22 november bij Edion 
Walle van stadsdeel Zuid, e.walle@amsterdam.nl, o.v.v. ‘aanmelding netwerkbijeenkomst 29 
november’ met vermelding van je naam en initiatief/organisatie". lees het programma hier

Woonagenda 2025 - wethouder Ivens voert gesprekken met Amsterdammers
In november 2016 voert de wethouder gesprekken met Amsterdammers en professionals 
over het wonen in Amsterdam en de toekomst daarvan. Dit gebeurt persoonlijk, maar ook 
door middel van een breed uitgezette enquête en een drietal themabijeenkomsten in Pakhuis 
de Zwijger. De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt voor de Woonagenda 
2025, een praktisch en richtinggevend document over het wonen in Amsterdam tot 2025, dat 
in juni 2017 besproken wordt in de gemeenteraad. Tijdens drie bijeenkomsten op 15, 22 en 
29 november aanstaande wordt ingegaan op drie thema’s. Dit zijn: * De Woningvoorraad, 
hoe ziet deze uit in 2025? - * Het Woningaanbod, hoe verdelen we die in 2025?- * De 
Woning, hoe zorgen we er voor dat de woningvoorraad optimaal bewoond wordt in 2025? 
Voor deze bijeenkomsten kunt u zich aanmelden op Amsterdam.nl/woonagenda. Lees hier 
meer over de woonagenda 

Informatiepunt Omgevingswet is van start
Het Informatiepunt Omgevingswet beantwoordt uw vragen over de invoering en uitvoering 
van de Omgevingswet. Dit gebeurt in samenwerking met een aantal partners, waaronder de 
Commissie m.e.r.. Het informatiepunt is digitaal bereikbaar via 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Uw vraag kunt u nu alleen nog digitaal stellen. In 2017 
start ook de telefonische dienstverlening. Lees meer

Inspraak conceptbeleidskader Verlichting t/m 2 december
Het concept beleidskader ‘Verlichting' is t/m 2 december 2016 digitaal te raadplegen en de 
papieren versie ligt ter inzage bij de stadsloket-  ten van alle stadsdelen. U richt uw 
schriftelijke zienswijze aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, afdeling 
Assets, t.a.v. beleidskader Verlichting, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, of per e-mail 
naar: beleidskaderverlichting@amsterdam.nl.

Behandeld in de gemeenteraad van 9 november oa Zuidasdok, wonen in Kop Zuidas, de 
verdelingsvoorstellen taakstelling van de stadsdelen en een brief van Neprom over 
woningbouwprogramma Zuidas. lees de agenda en bijlagen hier.
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Het Parool berichtte: "rechtbank hield eerste zitting in tijdelijk onderkomen aan de 
Parnassusweg. Vorige week vond de eerste zitting plaats."

Fotoboek Buitenveldert “van Toen naar Nu”
Het is een mooi kijk- en bladderboek met historische luchtfoto’s, opnamen vanaf daken en de 
Zuidas torens. Dus met spectaculaire beelden. Stadsdeel voorzitter Sebastiaan Capel 
schreef het voorwoord. Het boek is verkrijgbaar voor 17,50 euro in o.a. het Huis van de Wijk 
Buitenveldert. Anton Groeneschey, een van de fotografen van de fotoclub Buitenveldert, 
heeft het boek samengesteld. Bestellen kan via fotoboek.buitenveldert@gmail.com.

Kunstcollectie Amsterdam (dus ook Zuid) online te bekijken  Voor kunst in de openbare 
ruimte in heel Zuid? Kijk hier

Aanvraag kapvergunning 14.400 bomen ligt 6 weken (vanaf 3 nov) ter inzage

Op de website van dienst Zuidas leest u meer over de kap en waarom dat nodig is. Meer 
informatie over de ambities voor de definitieve inrichting leest u in het landschapsplan 
(bijlage 7 in de aanvraag en 8 van het Bestemmingsplan Zuidasdok). Het gaat om het 
ontwerpbesluit van B&W Amsterdam over de verleende omgevingsvergunning voor de kap 
van “14.088 bomen en het verplanten van 7 bomen op de locatie Strawinskylaan 59 (de 
gehele ring A10 zuid)” ten behoeve van de realisatie van Zuidasdok. (circa 14.100 bomen 
binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam en circa 300 bomen binnen de grenzen van 
de gemeente Ouder-Amstel). Lees de aanvraag met bijlagen van Amsterdam hier. De 
documenten zijn fysiek in te zien op: Stadhuis Amsterdam, Amstel 1, Stadsloket Zuid, pr. 
Kennedylaan 923, Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, Stadsloket Nieuw-West, 
Osdorpplein 1000, Gemeente Amsterdam, Zuidas, World Trade Center, Strawinskylaan 59. 
Zienswijze indienen? Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 25a, eerste lid, 
van de Tracéwet kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen. Een 
beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. En: de belanghebbende moet in het beroepschrift aangeven 
wat zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de termijn van de beroepstermijn kunnen deze 
gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld 
dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

WERK 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. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat
Langs de noordzijde van de De Boelelaan en de De Boelegracht wordt een kademuur 
aangelegd. Daarvoor worden damwanden en een paalfundering aangebracht. Ter hoogte 
van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De werkzaamheden 
zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: bewonersbrief

Strawinskylaan herinrichting
De volgende fase van het werk start naar verwachting op 21 november 2016. Het werk duurt 
t/m het voorjaar 2017.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies 
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dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de 
ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google. Tijdens fase 3 zijn drie 
rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de Beethovenstraat 
en twee vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. Fietsers en voetgangers; 
Bekijk ook de kaart bij fase 3 
werkzaamheden_de_boelelaan_oost_fase_3_augustus_2016_def. Voor vragen aan de 
aannemer KWSert, telefoon 06 15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  

Werkzaamheden Van der Boechorststraat - De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen 
de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden 
plaats. lees meer  * Vrijdag 18/11 20.00 uur – maandag 21/12 06.00 uur   • Vrijdag 02/12 
20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur * Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Bekendmaking
* Instemmen met het gewijzigde initiatiefvoorstel “Ban belastingontwijking via 
brievenbusfirma’s uit Amsterdam” van de leden De Heer, Roosma, N.T. Bakker en Van 
Lammeren en kennisnemen van de bestuurlijke reactie op het oorspronkelijke voorstel. 
(2016, nr. 308/1163) O.a. 2. “Het College op te dragen er bij het kabinet (vooruitlopend op 
een eventuele wet) sterk op aan te dringen om de brievenbusfirma’s die in Amsterdam zijn 
gehuisvest openbaar te maken via een register.”

Aanvraag omgevingsvergunning
* Beethovenstraat 37  - aanbrengen gevelreclame

Verleende omgevingsvergunning
* Locatellikade 1 (Parnassustoren), 1079 AZ: voor het bouwen in afwijking van de verleende 
omgevingsvergunning met OLO-nummer 727923,

Verleende evenementenvergunning vergunning
* Europaplein 22 voor het evenement "Valhalla" in de Amsterdam RAI op 17 december 2016 
van 20:00 uur tot 18 december 2016 07:00 uur

Verleende exploitatievergunning horecabedrijf
* Burgerweeshuispad 54 exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag kapvergunning
* Zuidasdok het kappen van 14088 bomen op de locatie Strawinskylaan 59 (de gehele ring 
A10 zuid)
Aanvraag omgevingsvergunning
* 08-11-2016 20-12-2016  Gustav Mahlerlaan 16, plaatsen reclame-uiting aan gevel

Beslistermijn verlengd
* 07-11-2016 19-12-2016  Zuidelijke Wandelweg 41/43, aanleggen van twee 
kadeconstructies en een vluchtbrug

Verleende vergunning
* 10-11-2016 23-12-2016  Fred. Roeskestraat 84, voor het kappen van 7 bomen op diverse 
locaties in de openbare ruimte van stadsdeel Zuid
* 09-11-2016 21-12-2016  Antonio Vivaldistraat, realiseren van een ondergrondse 
aprkeergarage (Ravel). Aanvrager: CASTOR (Parking) B.V.

https://www.google.nl/maps/dir//52.3346909,4.884717/@52.3351148,4.8813427,16z/data=!3m1!4b1?hl=nl
https://www.google.nl/maps/dir//52.3346909,4.884717/@52.3351148,4.8813427,16z/data=!3m1!4b1?hl=nl
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2016/09/werkzaamheden_de_boelelaan_oost_fase_3_augustus_2016_def.pdf
http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2016/09/werkzaamheden_de_boelelaan_oost_fase_3_augustus_2016_def.pdf
mailto:boelelaan@kws.nl
mailto:boelelaan@kws.nl
https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/boechorststraat/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/boechorststraat/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-153211.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-153211.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-153211.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-153211.html
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1010866/aanvraag-15/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1010866/aanvraag-15/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1010291/besluit-1e/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1010291/besluit-1e/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1010116/besluit-1/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1010116/besluit-1/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1010116/besluit-1/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1010116/besluit-1/
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite86.scherm1037?mRef=mzrdrefvqpdujxz16vwn9f29gc43tkqs8081cjr0ve1xz9eferdrzm
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite86.scherm1037?mRef=mzrdrefvqpdujxz16vwn9f29gc43tkqs8081cjr0ve1xz9eferdrzm
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=311937
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=311937
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=310236
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=310236
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=317936
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=317936
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=314096
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=314096


* 09-11-2016 22-12-2016  Gustav Mahlerlaan 350, voor het behouden van de 
portaaluitbreiding op de 20ste verdieping

Vanaf 29 oktober, tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, 
Pr. Irenestraat 36      Voor meer informatie over de tentoonstelling klik hier.   

Vanaf 6 november, tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark 

tot 18 december een manifestatie in Amsterdam met tentoonstellingen, lezingen en 
performances rond het vroege werk van de kunstenaar, schrijver, dichter en publicist Michael 
Gibbs     Locaties: o.a. Stedelijk Museum Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. lees 
meer  

16 november 19:30 - 21:30, De Zeven Vette Jaren, De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

17 november 18.30-21.00 uur het Grote Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poort. lees 
meer 

15 november lunchconcert 12:30-13:00 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Noudt 
Smeets, piano, speelt werk van Beethoven en Mozart. lees meer
18 november Nacht van de Bijbel, 19.30- 23.30 Thomaskerk, Pr Irenestraat 36     In deze 
nacht spreken Huub Oosterhuis, Inez van Oord, Gert-Jan Segers en Franca Treur over het 
bijbelverhaal dat hen raakt.

20 november 9.00 uur Vogelexcursie met Steven Wytema, Vereniging Vr. van het G, van 
Aemstelpark     Verzamelplek: Van der Boechorststraat bij oversteekplaats Twikkel – brug. In 
een ontdekkingstocht van 2 uur wordt uitgelegd welke soorten u kunt tegenkomen en 
herkennen. Aanmelden via www.jizzbirding.nl.

29 november en 2 december om 10.00 uur en 15.00 uur Kunstrondleidingen VUmc     
Aanmelden kan door te e-mailen naar 50jaar@vumc.nl. Let op: de aanmelding is pas 
definitief als je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

24 november Frantz (with English subtitles) in Rialto@Vucampus, VU de De Boelelaan     
Iedere tweede en vierde donderdag van de maand start de film om 18.00 uur inde 
collegezaal KC-07. De zaal is om 17.45 uur open; kaartverkoop start om 17.15 uur aan de 
zaal. Online kaarten bestellen kan hier.
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Het Tracébesluit Zuidasdok (aanpassing) ligt van 17 november t/m 28 december 2016 ter 
inzage
Bericht van dienst Zuidas: “Het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) is 10 november 
vastgesteld. Dit is een aanpassing op het in maart door de minister van Infrastructuur en 
Milieu vastgestelde Tracébesluit Zuidasdok. De gemeenteraad van Amsterdam heeft in april 
2016 het bestemmingsplan vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. 
Daarna zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hiertegen beroep in te stellen bij de 
Raad van State. Hierop zijn 18 beroepsschriften ontvangen. Mede op basis van één 
beroepsschrift is nader onderzoek gedaan en besloten om voorafgaand aan de zitting bij de 
Raad van State (15 en 16 december 2016) een wijziging in het tracébesluit door te voeren. 
Het betreft aanvullende geluidsmaatregel bij de noordelijke Schinkelbrug. Onder de 
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bestaande noordelijke brug worden tijdens de bouw van Zuidasdok aanvullende 
geluidsreducerende maatregelen getroffen, hierdoor wordt het geluid van de beweegbare 
brug verder beperkt.” Belanghebbenden kunnen daartegen beroep instellen bij de  Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

GVB omleidingen en halteverhuizing Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan, 21 
november 2016 t/m 23 februari 2017
Vanaf maandag wordt gewerkt aan de herinrichting om meer haltecapaciteit te creëren. Deel 
1 van het werk duurt van maandag 21 november t/m donderdag 23 februari 2017. Hierbij is 
de noordelijke rijbaan afgesloten, van de Beethovenstraat richting Parnassusweg. GVB 
bussen rijden om, de Connexxionbussen verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan. Lees verder

29 november bijeenkomst Initiatievennetwerk in Zuid, 18.30 tot 21.30 uur, Buurtgebouw 
Henrick de Keijser, Henrick de Keijserplein 45
In stadsdeel Zuid hebben bewoners, bewonersgroepen en ondernemers uit eigen beweging 
initiatieven opgezet die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid in hun 
buurt. Aanmelden kan t/m 22 november bij Edion Walle van stadsdeel Zuid, 
e.walle@amsterdam.nl, o.v.v. ‘aanmelding netwerkbijeenkomst 29 november’ met vermelding 
van je naam en initiatief/organisatie. lees het programma hier

Woonagenda 2025 - wethouder Ivens voert gesprekken met Amsterdammers
In november 2016 voert de wethouder gesprekken met Amsterdammers en professionals 
over het wonen in Amsterdam en de toekomst daarvan. Dit gebeurt persoonlijk, maar ook 
door middel van een breed uitgezette enquête en een drietal themabijeenkomsten in Pakhuis 
de Zwijger. De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt voor de Woonagenda 
2025, een praktisch en richtinggevend document over het wonen in Amsterdam tot 2025, dat 
in juni 2017 besproken wordt in de gemeenteraad. Tijdens drie bijeenkomsten op 15, 22 en 
29 november wordt ingegaan op nog twee thema’s: * Het Woningaanbod, hoe verdelen we 
die in 2025? * De Woning, hoe zorgen we er voor dat de woningvoorraad optimaal bewoond 
wordt in 2025? Aanmelden kan hier. Kunt u niet bij de gesprekken aanwezig zijn, maar heeft 
u wel een idee voor de Woonagenda. Stuur uw idee naar woonagenda@amsterdam.nl. 
Contouren woonagenda leest u in het pdf contouren_van_amsterdamse_woonagenda en de 
presentatie eerste bijeenkomst leest u in het pdf 
stadsgesprekken_pakhuis_de_zwijger_15-11-2016_2-1 en het verslag hier.

Kunstwerk De Wachter van Boris Tellegen door schoolkinderen onthuld
Samen met de kinderen van Kindercampus de Zuidas is het kunstwerk ‘De Wachter’ van 
kunstenaar Boris Tellegen donderdag 17 november op de definitieve plek onthuld. lees meer 

Nieuws uit B&W
Ruimtelijke Ordening: “Het college van B en W stemt in met het Financieel Perspectief 
Zuidas 2016. Met deze rapportage wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken 
van de gebiedsontwikkeling Zuidas. De belangrijkste aandachtspunten zijn de actualisatie 
van de grondexploitaties en inzicht in de dekking van de bijdrage van Amsterdam aan 
Zuidasdok. De gemeenteraad moet de referentiesaldi van de grondexploitaties nog 
vaststellen.”

Uit het verslag vergadering raadscommissie RO 2.11.16 - 14 Kennisnemen van de 
halfjaarsrapportage Zuidasdok 1 januari 2016. Nr. BD2016-013287 lees meer over het aantal 
te kappen bomen, financiering parkomgeving dak Dok en zorgen van omwonenden in het pdf 
concept_verslag_cie-ro-docx-1
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Uit het verslag brede commissie financien  2.11.16
Op blz 15 conceptverslag_brede_commissie_begroting_02-11-2016-1 antwoord op het 
pleidooi van de voorzitter BPZ om de subsidie niet te schrappen: “Wethouder Van der Burg 
gaat kijken hoe hij het probleem kan oplossen voor het bewonersplatform Zuidas. Vanmiddag 
is uitgebreid gesproken over de bewonersparticipatie en hij vindt dat ook de bewoners aan 
de Zuidas maximaal moeten kunnen participeren.”

Ook NMT Zuid kan verder
Wethouder van Duurzaamheid Abdeluheb Choho heeft 11 november een bezoek gebracht 
aan hun kantoor en medegedeeld dat vanaf 2017het NMT gefinancierd zal worden uit het 
budget Groen in de Buurt vanuit de Centrale Stad.

Waar inschrijven voor een woning in Zuidas?
Beantwoording vraag van de week op de website van dienst Zuidas. Voor een overzicht van 
makelaars kijk hier 
Voor sociale huurwoningen via Woningnet of Eigen Haard.

Inloopspreekuur Zuidas: elke dinsdag tussen 17.00 en 18.00 in Market 33, Cl. Debussylaan 
33
Woont of werkt u op of rondom de Zuidas? Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen of 
initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen? Elke dinsdag staan een 
gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas voor u klaar in Market 3. Mailen mag ook! 
Stuur uw mail naar: Gebiedsteam.zuidas@amsterdam.nl

AT5 over de nieuwe gracht in Buitenveldert

Nieuwsbrief Amsterdam editie Zuid 17 november lees meer

Inspraak conceptbeleidskader Verlichting t/m 2 december
Het concept beleidskader ‘Verlichting' is t/m 2 december 2016 digitaal te raadplegen, U richt 
uw schriftelijke zienswijze aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, 
afdeling Assets, t.a.v. beleidskader Verlichting, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, of per 
e-mail naar: beleidskaderverlichting@amsterdam.nl.

Aanvraag kapvergunning 14.400 bomen ligt vanaf 3 november 6 weken ter inzage
Op de website van dienst Zuidas leest u meer over de kap en waarom dat nodig is. Meer 
informatie over de ambities voor de definitieve inrichting leest u in het landschapsplan 
(bijlage 7 in de aanvraag en 8 van het Bestemmingsplan Zuidasdok op deze webpagina. Het 
gaat om het ontwerpbesluit van B&W Amsterdam over de verleende omgevingsvergunning 
voor de kap van “14.088 bomen en het verplanten van 7 bomen op de locatie Strawinskylaan 
59 (de gehele ring A10 zuid)” ten behoeve van de realisatie van Zuidasdok. (circa 14.100 
bomen binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam en circa 300 bomen binnen de 
grenzen van de gemeente Ouder-Amstel). Lees de aanvraag met bijlagen van Amsterdam 
hier. Een beroepsschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

WERK 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. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.
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Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat
Langs de noordzijde van de De Boelelaan en de De Boelegracht wordt een kademuur 
aangelegd. Daarvoor worden damwanden en een paalfundering aangebracht. Ter hoogte 
van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De werkzaamheden 
zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: bewonersbrief

Strawinskylaan deels afgesloten herinrichting en weekendwerk - omleidingen bussen GVB 
en bussen Connexxion halteren op Gustav Mahlerlaan van 18.11.2016 t/m 23.2.2017
Fase 3 van de wegwerkzaamheden starten 21/28 november 2016. Het werk veroorzaakt 
hinder voor weggebruikers en geluidshinder. Er wordt zoveel mogelijk doordeweeks gewerkt 
met uitzondering van afgelopen weekend en het weekend van 25 t/m 28 november. Deze 
weekenden wordt op vrijdagavond tussen 20.00 en 00.00 uur het asfalt verwijderd. Tijdens 
deze fase wordt nog een deel van de noordelijke rijbaan (zijde Vijfhoek) geasfalteerd en 
worden er funderingspalen aangebracht voor de nieuwe chauffeursruimte en trappen. Om 
ruimte te maken voor de trappen worden in november twee bomen op het Zuidplein gekapt. 
Eind januari 2017 start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de tram.

* GVB Bus 15 - Station Sloterdijk - Station Zuid richting: beide
Bus 62 - Station Lelylaan - Amstelstation richting: beide
Bus 65 - KNSM Eiland - Station Zuid richting: beide 
Lees de uitgebreide info op de website GVB 
*  Connexxion buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346 kijk voor uw route op Connexxion.nl  

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies 
dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de 
ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google. Fietsers en 
voetgangers; Bekijk de kaart bij fase 3. Voor vragen aan de aannemer KWSert, telefoon 06 
15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  

Werkzaamheden Van der Boechorststraat - De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen 
de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden 
plaats. Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur * Vrijdag 16/12 20.00 uur – 
maandag 19/12 06.00 uur   lees meer 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Bekendmaking
- Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan “Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking” en 
ongewijzigde omgevingsvergunning voor het kappen van 228 bomen, met inbegrip van het 
uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van 
beschermde soorten. Bekijk en lees meer 
- Instemmen met het samenvoegen van de stadsdeelparkeerfondsen en het Centraal 
Mobiliteitsfonds tot één Stedelijk Mobiliteitsfonds en vaststellen van de Verordening op het 
Stedelijk Mobiliteitsfonds 2016 (2016, nr. 244/850)
ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag kapvergunning
* Zuidasdok het kappen van 14088 bomen op de locatie Strawinskylaan 59 (de gehele ring 
A10 zuid)
Aanvraag omgevingsvergunning
* 17-11-2016 29-12-2016  Fred. Roeskestraat 94 A, Amsterdam kappen 5 bomen
* 17-11-2016 29-12-2016  ten zuiden van de Strawinskylaan, Amsterdam, realiseren van een 
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ondergrondse parkeervoorziening ten behoeve van de Twintowers.
* 16-11-2016 28-12-2016  Zuidplein, Gustav Mahlerplein, Amsterdam, het verlengen van de 
instandhoudingstermijn van de tijdelijke entreepaviljoens van Station Zuid.
Verleende vergunning
* 17-11-2016 30-12-2016  Antonio Vivaldistraat 60, Amsterdam, realiseren van een dakterras/
daktuin op het dak van het gebouw.
* 14-11-2016 27-12-2016  De Boelelaan 1105, Amsterdam, het oprichten van een tijdelijke 
warmtecentrale op het VU-terrein. betreft een vergunning voor het kappen van 228 bomen. 
Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 811110. Er zijn zienswijzen ingediend 
tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder 
gepubliceerde ontwerp.

Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, beschikking
* 02-11-2016 07-12-2016  De Boelelaan 1105, Amsterdam De maatwerkvoorschriften zijn 
opgelegd aan Stichting Vrije Universiteit en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van 
chloridehoudend grondwater (vrijkomend bij het ontwikkelen van een warme - en een koude 
bron behorende bij een open bodemenergiesysteem) op het gemeentelijk vuilwaterriool. 
Zaaknummer: 2050490.
* 02-11-2016 07-12-2016  Parnassusweg 220, Amsterdam De maatwerkvoorschriften zijn 
opgelegd aan NACH DMBO B.V. en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van 
chloridehoudend grondwater (vrijkomend bij het ontwikkelen van twee warme - en twee 
koude bronnen behorende bij een open bodemenergiesysteem) op het gemeentelijke 
rioolstelsel. Zaaknummer: 2050730.

24 november Frantz (with English subtitles) in Rialto@Vucampus, VU de De Boelelaan       
Iedere tweede en vierde donderdag van de maand start de film om 18.00 uur inde 
collegezaal KC-07. De zaal is om 17.45 uur open; kaartverkoop start om 17.15 uur aan de 
zaal. Online kaarten bestellen

Tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      
26 november 2016 (16.00 uur) en zondag 27 november (14.00 uur) Performances: A prayer.     
De performance is gecomponeerd door Lisa Holmqvist en duurt ca. 30. minuten. Meer 
informatie over de tentoonstelling.

Vanaf 6 november, tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark 

tot 18 december een manifestatie in Amsterdam met tentoonstellingen, lezingen en 
performances rond het vroege werk van de kunstenaar, schrijver, dichter en publicist Michael 
Gibbs.      Locaties: o.a. Stedelijk Museum Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. lees 
meer 

29 november Meesterpreek door Feike Sijbesma, CEO van DSM in De Nieuwe Poort, 12.30 
en 13.00 uur, Claude Debussylaan 2      en    15 december 18.30-21.00 uur het Grote 
Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poort.   lees meer 

29 november en 2 december om 10.00 uur en 15.00 uur Kunstrondleidingen VUmc     
Aanmelden kan door te e-mailen naar 50jaar@vumc.nl. Let op: de aanmelding is pas 
definitief als u een bevestigingsmail ontvangt.

========= weekb 48
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Uitkomsten van de publieksraadpleging OV lijnennet  
“De onlineraadpleging is ingevuld door 4.410 reizigers, waarvan het overgrote deel (80%) uit 
2 gemeenten afkomstig is: Purmerend en Amsterdam. De inhoud van de open tekstvelden is 
zeer divers, maar op hoofdlijnen signaleren de regioraad/gvb de volgende vier onderwerpen, 
waarmee de Stadsregio aan de slag gaat: 1. Overstapgemak 2. Spreiding van het aantal OV-
knooppunten. 3, Toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor kwetsbare reizigers 
(ouderen, mindervaliden) 4. De relatie tussen de metro en het idee van minder comfort/
veiligheid.” lees meer 
Besluitvorming: 13 december, 18:30 uur, Raadzaal, voorsessie V&V Regioraad plenaire 
bijeenkomst 6 en 15 december vaststelling Vervoersplan door het DB regioraad. 

Tijdens de bijeenkomst bij Wijkcentrum d'Oude Stadt over het OV lijnnenet kwam het 
volgende duidelijk naar voren: De bijeenkomst van d'Oude Stadt was heel leerzaam ook voor 
BPZ. Er waren veel bekenden. En een bewoner uit Zuid, Jan Siegenbeek, had ook een 
alternatief bedacht voor de lijnen 16 en 24. Leerzaam was vooral dat het db van de 
Stadsregio gewoon kan besluiten zonder inspraak. Ze hebben de wet aan hun zijde. De 
gemeenteraad kan wel wat zeggen, maar heeft geen belissingsbevoegdheid over het OV 
Lijnennet. Algemeen was het idee dat gevraagd zal worden om het besluit uit te stellen en 
een serieuze inspraak dan wel, informatie voor de Amsterdammers te organiseren.

Bestuurlijk stelsel
“Op 3 november kwam het college van B&W met een voorstel voor een nieuw bestuurlijk 
stelsel in Amsterdam, dat in 2018 in moet gaan. Gekozen is voor één bestuur van de hele 
stad. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden vervangen door een door het 
college benoemd dagelijks bestuur, dat het door de gemeenteraad vastgestelde beleid 
uitvoert.” Lees het pdf hoofdlijnen-bestuurlijk-stelsel-vanaf-2018-1 en lees meer in het artikel 
in Het Parool

Voorbereidende commissievergadering 7 december 2016 stadsdeel Zuid  Het dagelijks 
bestuur van stadsdeel Zuid heeft op dinsdag 22 november ingestemd met de concept 
gebiedsplannen 2017. Het gaat om de concept plannen voor de gebieden Oud-Zuid, De Pijp/
Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuidas. De gebiedsplannen worden behandeld in de 
voorbereidende commissievergadering van 7 december 2016 en staan op woensdag 21 
december ter besluitvorming op de agenda van de bestuurscommissie. lees meer over de 
gebiedsplannen 

vm Winterthurgebouw water- en energieneutraal
Bericht dienst Zuidas: “Meer dan 2.400 m2 zonnepanelen komen op het dak van het kantoor 
van de Goede Doelen Loterijen. Op dit moment zijn ze bezig met de renovatie van het 
voormalige Winterthur-gebouw. Het moet een van de duurzaamste gebouwen van Zuidas 
worden. Dit project past binnen de gemeentelijke plannen om verder invulling te geven aan 
de verandering van Zuidas naar een internationaal en multifunctioneel gebied voor wonen, 
werken en recreëren. Het Uitvoeringsbesluit Strawinsky waar onder andere de groene 
inrichting van de openbare ruimte en de opknapbeurt van de kantoorpanden langs de 
Strawinskylaan is geregeld, wordt eind dit jaar, begin 2017 voorgelegd aan de 
gemeenteraad.” lees meer

Aanpak Zuidas bereikbaar
Bericht van dienst Zuidas: “Zuidas en Zuidasdok zijn in samenwerking met o.a. bedrijven van 
de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas en diverse overheden de ‘Aanpak Zuidas Bereikbaar’ 
begonnen. Deze aanpak heeft als doelstelling 3.000 reizigers te faciliteren, te stimuleren én 
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te verleiden hun reis door en naar Zuidas af te leggen met een ander vervoersmiddel dan de 
auto óf buiten de spits te reizen.” lees meer en heeft u goede ideeën? geef uw reactie 
onderaan de pagina.

Werkzaamheden Strawinskylaan
Bericht dienst Zuidas: “Sinds september werkt dienst Zuidas onder andere aan het vergroten 
van de tram- en bushaltes, het vernieuwen van het straatprofiel en het aanleggen van een 
nieuw keerspoor. Dit allemaal in voorbereiding op het project Zuidasdok en de nieuwe route 
van de Amstelveenlijn. Voor de rubriek ‘Het Verkeer’ nam At5 onlangs een kijkje bij het  
project. Projectmanager Anja Wanningen geeft een toelichting op de werkzaamheden.” Meer 
informatie over de werkzaamheden en de impact leest u hier.

Nieuwsbrief Amsterdam 1 december 2016, editie Zuid     lees meer over de afspraken met 
AIRbenb en andere onderwerpen 

Nieuws uit B&W week 48
V&V: “Het college van B en W neemt kennis van het vervoerplan GVB en de daarin 
gemaakte hoofdkeuzen en stemt in met de reactie van de gemeenteraad op dit plan. De 
metro wordt de ruggengraat van het Openbaar Vervoer (OV) en het bovengrondse OV sluit 
daar zoveel mogelijk op aan. Zo gaan trams meer Oost-West rijden en rijden er minder stad-
en streekbussen tot aan het centrum. Het vervoerplan gaat om een nieuw gebruik van de 
bestaande OV-infrastructuur in de stad en anticipeert op de groei van het aantal reizigers.”

WERK 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. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart 

Bomenkap, werkzaamheden voor Sportpark Goed Genoeg in Ravel
Bericht van dienst Zuidas: “De eerste fase is begin dit jaar uitgevoerd ten behoeve van het 
reeds aangelegde kunstgrasveld. Per 5 december start de tweede fase (duur 2 weken) van 
de bomenkap op het Sportpark Goed Genoeg. De bomenkap in deze fase is nodig voor de 
aanleg van de ondergrondse parkeergarage tegenover EY en de aanleg van twee nieuwe 
velden van het sportpark. De derde fase van de bomenkap zal in de winter van 2017/2018 
worden uitgevoerd voor de aanleg van de overige sportvelden. Inmiddels zijn 14 iepen elders 
binnen het stadsdeel herplant. In opdracht van Castor(parking) BV start K_Dekker BV begin 
januari 2017 met de bouw van de parkeergarage onder een toekomstig veld van het 
Sportpark. De garage zal naar verwachting begin 2018 klaar zijn.” bron: bewonersbrief

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat
Ter hoogte van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De 
werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: 
bewonersbrief

GVB omleidingen en halteverhuizing Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan, t/m 23 
februari 2017
Hierbij is de noordelijke rijbaan afgesloten, van de Beethovenstraat richting Parnassusweg. 
GVB bussen rijden om, de Connexxionbussen verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan. Eind 
januari 2017 start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de tram. Het werk duurt 
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t/m maart 2017. Lees de uitgebreide info op de website GVB en die van Connexxion voor 
buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346  Connexxion hier. 

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies 
dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de 
ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google.

Werkzaamheden Van der Boechorststraat - De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen 
de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden 
plaats. Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur, lees meer

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente
* Vaststellen actualisatie gebiedsagenda's (2016, nr. 228/453), bij b. de bestuurscommissies 
Zuid, West, Zuidoost en Oost aangeven dat er op dit moment geen aanleiding is tot 
actualisatie van de gebiedsagenda.
* Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur 2017, stadsdeel Zuid, het subsidieplafond (totaal) 
bedraagt € 260.000. 
* Vaststelling bestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening, en besluit om geen 
exploitatieplan vast te stellen.
Aanvraag omgevingsvergunning  
* IJsbaanpad 12, 1076 CV: voor het afwijking van de verleende omgevingsvergunning olo 
1573643, veranderen van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot hotel, 
ingekomen d.d. 15 november 2016. OLO-nummer 2651929.
* De Boelelaan 411, 575, 589 en 759, 1082 RJ: voor het veranderen van de indeling van de 
gebouwen en het bouwkundig samenvoegen van twee kantoorruimtes naar een 
kantoorruimte, ingekomen d.d. 21 november 2016. OLO-nummer 2663921.
* De Klencke 10-12 en De Boelelaan 27, 1083 HL: voor het plaatsen van reclame-uitingen 
aan de gevels, het uitvoeren van diverse constructieve ingrepen en het veranderen van de 
indeling van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot een kantoor, ingekomen 
d.d. 18 november 2016. OLO-nummer 2662291.

Verleende omgevingsvergunning

* Zuidas ten Noorden A-10, kappen 7 bomen in de openbare ruimte, Evert Cornelisstraat  

Verleende horecavergunning
* Beethovenplein 10, 1077 WM: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf zonder terras, 
verzonden d.d. 25 november 2016. Dossiernummer 2016-19269.
* Claude Debussylaan 269, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 25 november 2016. Dossiernummer 2016-20152.
* George Gershwinlaan 520, 1082 MT: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 25 november 2016. Dossiernummer 2016-18770.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
01-12-2016 12-01-2017  Parnassusweg (AK 4843) oprichten van een gebouw, met 
bestemming daarvan tot kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten. Aanvrager: Sax 
vastgoed V.O.F. Zaaknummer: 2538751
29-11-2016 10-01-2017  Strawinskylaan 4111, aanleggen van een in-/uitrit. Aanvrager: G & S 
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Vastgoed bv. Zaaknummer: 2522151
Verleende omgevingsvergunning
01-12-2016 10-01-2017  De Boelelaan 1117 verbreden van een buitentrap naar het 
entreegebied van het VUmc. Zaaknummer: 2224470
29-11-2016 10-01-2017  Zuidplein 10, voor het bouwen van een zolderruimte in een 
technische ruimte op Station Zuid t.b.v. technische installaties. Aanvrager: Metro en Tram. 
Zaaknummer: 2078712

Lichtkunstwerk op Mahlerplein     “Op 12 december wordt het officieel geopend tijdens de 
kerstborrel van Hello Zuidas. Dan zal er ook geld ingezameld worden onder alle leden van 
Hello Zuidas. Het opgehaalde geld komt ten goede aan de afdeling Intensive Care 
Neonatologie. Het interactieve lichtkunstwerk genaamd Social Sparkles is ontwikkeld door 
Studio Toer en hing vorig jaar in de Hortus Botanicus.”

tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      
meer informatie over de tentoonstelling. en leesgroepen in december kijk hier 

tot 18 december een manifestatie in Amsterdam met tentoonstellingen, lezingen en 
performances rond het vroege werk van de kunstenaar, schrijver, dichter en publicist Michael 
Gibbs.     Locaties: o.a. Stedelijk Museum Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. lees 
meer

10 december 12-17 uur wintermarkt in Botanische Tuin Zuidas aan de Van der 
Boechorststraat 8     Tijdens de wintermarkt kunt u een blik werpen op een nieuw stuk tuin, 
daar waar universiteitskassen gesloopt zijn: i.p.v een treurige zandvlakte een Klein Versailles 
in wording! Behalve de markt met oa bollen en planten, kleine versnaperingen en warme 
dranken is ook de vernieuwde winkel open. Meer informatie op de nieuwe website. 

11 december 11:00-17:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

13 december, 12:30 uur, lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Nederlands 
fluitkwartet met Joan Handels, Egbert Jan Louwerse, Ivo Visser en Karin Leutscher.

14 december 20:30 - 23:00, Het Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36
15 december 18.30-21.00 uur het Grote Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poort, Cl. 
Debussylaan 2

15 december Kerstmarkt 11.30-13.30 in de hal van het WTC
21 december 19:30 - 21:30, De Zeven Vette Jaren, in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

t/m 8 januari tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Glazenhuis, Amstelpark  
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Het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) ligt t/m 28 december 2016 ter inzage      
Belanghebbenden kunnen tegen de wijziging beroep instellen bij de  Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

2 december bewonersbijeenkomst voor een reactie op het GVB concept vervoersplan 2018
Bericht van Wijkcentrum d'Oude Stadt: "Het concept vervoersplan is in het pdf te lezen. Op 
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vrijdag 2 december vindt in het wijkcentrum d'Oude Stadt een bewonersbijeenkomst plaats 
voor de Amsterdammers en de minder mobiele mensen die met vragen zitten. Het Platform 
Ouderen Amsterdam heeft o.a. op dit dossier actieve gemeenteraadsleden uitgenodigd voor 
een inleiding, met ruimte voor vragen en discussie. Doel: Op 12 december neemt de 
Regioraad een besluit over dit GVB plan. Wij kunnen dan bepleiten om het besluit nog even 
uit te stellen, zodat de burgers van Amsterdam ook nog werkelijke inspraak kunnen hebben. 
Met o.a. sprekers uit de Reizigers Advies Raad en gemeenteraadsleden. Inloop 19:00 uur, 
aanvang 19:30 uur, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012CP.

GVB omleidingen en halteverhuizing Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan t/m 23 
februari 2017    Hierbij is de noordelijke rijbaan afgesloten, van de Beethovenstraat richting 
Parnassusweg. GVB bussen rijden om, de Connexxionbussen verhuizen naar de Gustav 
Mahlerlaan. Lees verder op de website van het GVB en hieronder bij werkzaamheden.

Hourglass
Bericht van dienst Zuidas: ”Interview met Diederik Dam van architectenbureau Dam & 
partners Architecten. Zij ontwierpen Hourglass, het nieuwe kantoor van advocatenbureau 
Loyens & Loeff.” lees meer over het gebouw dat in het Kenniskwartier vlakbij de 
Parnassusweg wordt gebouwd.

Nieuwsbrief 24 november editie Zuid
Met o.a. DB bestuurscommissie stemt in met gebiedsplannen 2017. In het plan voor Zuidas 
is o.a. het volgende opgenomen;
* Er is veel behoefte aan groen en speelplekken. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de 
Visie Zuidas. In 2017 gaat het stadsdeel samen met bewoners verkennen welke locaties hier 
ruimte voor bieden; o.a. het Gershwinplein.
* Ook wordt verder gezocht naar een plek in het gebied voor een markt,
* In 2017 wordt voor de Tweede Openluchtschool aan de Fred Roeskestraat 74, één van de 
scholen voor primair onderwijs in het gebied, een uitbreiding van het gebouw met 255m2 
verwacht. Het hoofdgebouw wordt aangepast zodat het beter geschikt is voor passend 
onderwijs en ruimte biedt aan een extra peuterklas en buitenschoolse opvang. De 
werkzaamheden vinden plaats in de eerste helft 2017,
* In 2017 wordt i.h.k.v. fietsroute sportas het Piet Kranenbergpad, het fietspad onder het 
viaduct, verbreed en verlaagd.
lees meer in het PDF gebiedsplan_buitenveldert_zuidas 2017

Nieuwsbrief november dienst Zuidas
Waarom is Zuidas heel blij met het nieuwe hotel en wat doet nhow Amsterdam RAI met de 
drukte in de stad? lees meer in de nieuwsbrief

Nieuws uit B&W week 47
Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stelt voor aan de raad om het kredietbesluit 
Zuidasdok op een aantal punten te wijzigen. Met dit besluit wordt gevraagd krediet toe te 
kennen voor een aantal scopewijzigingen ten opzichte van het kredietbesluit uit 2015. Het 
betreft kredieten voor robuustheidsmaatregelen voor de tram, configuratie van metrosporen, 
een fietsroute over de Amstel en een fietsverwijssysteem bij de fietsparkeergarage 
Mahlerplein.

Regioraadsessie 29 november 18:30 tot 22:00 uur, Congrescentrum, 5e etage, 
Weesperstraat 113
29 november houdt de regioraad een sessie Verkeer & Vervoer ter voorbereiding van de 
regioraad op 13 december. In de vergadering worden onder meer de Vervoerplannen vanaf 
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de start van de Noord-Zuidlijn in 2018, het Voorkeursbesluit Uithoornlijn en de 
Materieelbestelling M7-metrovoertuigen besproken met de leden van de regioraad. 
Inspreken kan bij de geagendeerde onderwerpen. Bekijk de agenda hier

WERK 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. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart

Bomenkap, werkzaamheden voor Sportpark Goed Genoeg in Ravel
Bericht van dienst Zuidas: “De eerste fase is begin dit jaar uitgevoerd ten behoeve van het 
reeds aangelegde kunstgrasveld. Per 5 december start de tweede fase (duur 2 weken) van 
de bomenkap op het Sportpark Goed Genoeg. De bomenkap in deze fase is nodig voor de 
aanleg van de ondergrondse parkeergarage tegenover EY en de aanleg van twee nieuwe 
velden van het sportpark. De derde fase van de bomenkap zal in de winter van 2017/2018 
worden uitgevoerd voor de aanleg van de overige sportvelden. Inmiddels zijn 14 iepen elders 
binnen het stadsdeel herplant. In opdracht van Castor(parking) BV start K_Dekker BV begin 
januari 2017 met de bouw van de parkeergarage onder een toekomstig veld van het 
Sportpark. De garage zal naar verwachting begin 2018 klaar zijn.” bron: bewonersbrief

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat
Langs de noordzijde van de De Boelelaan en de De Boelegracht wordt een kademuur 
aangelegd. Daarvoor worden damwanden en een paalfundering aangebracht. Ter hoogte 
van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De werkzaamheden 
zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: bewonersbrief

Strawinskylaan deels afgesloten herinrichting en weekendwerk - omleidingen bussen GVB 
en bussen Connexxion halteren op Gustav Mahlerlaan t/m 23.2.2017
Fse 3 van de wegwerkzaamheden start eind november 2016. Het werk veroorzaakt hinder 
voor weggebruikers en geluidshinder. Tijdens deze fase wordt nog een deel van de 
noordelijke rijbaan (zijde Vijfhoek) geasfalteerd en worden er funderingspalen aangebracht 
voor de nieuwe chauffeursruimte en trappen. https://www.amsterdam.nl/zuidas/
bouwprojecten/herinrichting-0/  Eind januari 2017 start GVB met het aanbrengen van nieuwe 
wissels voor de tram.
Het werk duurt t/m maart 2017. Omleidingen en andere haltes bussen GVB en Connexxion 
betreffen:
- GVB Bus 15 - Station Sloterdijk - Station Zuid richting: beide  - Bus 62 - Station Lelylaan - 
Amstelstation richting: beide   * Bus 65 - KNSM Eiland - Station Zuid richting: beide. Lees de 
uitgebreide info op de website GVB en voor Connexxion buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346 
kijk voor uw route op Connexxion.nl 
Op de Strawinskylaan wordt er een profielwijziging doorgevoerd om meer haltecapaciteit 
voor tram- en buspassagiers aan te kunnen leggen. Dit heeft o.a. te maken met het 
aanpassen van de Amstelveenlijn, waardoor er ook een nieuw keerspoor moet worden 
aangelegd. Deze wordt aan de oostzijde van de Strawinskylaan ten zuiden van de 
doorgaande trambaan gerealiseerd. Foto’s van de werkzaamheden vindt u hier.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies 
dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de 
ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google. Tijdens fase 3 zijn op 
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de De Boelelaan drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting 
de Beethovenstraat en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat richting de 
Europaboulevard. Fietsers en voetgangers; Bekijk ook de kaart bij fase 
3 werkzaamheden_de_boelelaan_oost_fase_3_augustus_2016_def

Werkzaamheden Van der Boechorststraat - De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen 
de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden 
plaats. * Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur  * Vrijdag 16/12 20.00 uur – 
maandag 19/12 06.00 uur. lees meer 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente
Aanvraag omgevingsvergunning
* Evert Cornelisstraat ter hoogte van 33, Prinses Irene buurt, Zuidelijke Wandelweg, 
Twentestraat en Betuwestraat 12, Kap 7 bomen.
* De Klencke 10-12 en De Boelelaan 27
* Buiten behandeling: De Klencke 10-12: voor het plaatsen van reclame-uitingen aan de 
gevels, het uitvoeren van diverse constructieve ingrepen en het veranderen van de indeling 
van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot een kantoor, verzonden d.d. 21 
november 2016. OLO-nummer 2526655.

Verleende omgevingsvergunning
* De Klencke 111, voor het gedeeltelijk veranderen van het tweelaagse gebouwgedeelte van 
zorgcomplex "Vreugdehof".

Verleende horecavergunning
* De Boelelaan 1105: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, 
verzonden d.d. 11 november 2016.
* Beethovenstraat 84: voor het exploiteren van alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 
10 november 2016

Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein 22: voor het houden van een dancefeest festival "DILLIH 2017' van 4 op 5 
maart 2017 van 22:00 uur tot 07:00 uur. Dossiernummer 2016-20436.
* Amstelpark: voor het houden van een evenement "Pure Markt" op 11 december 2016 van 
11:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 2016-20293.
Verleeende evenementenvergunning
* Burgerweeshuispad 54: voor het houden van het evenement "Pandemonium" in de nacht 
van 3 op 4 december 2016, verzonden d.d. 14 november 2016. Dossiernummer 2016-19249.

Waterschap
* Verleende Watervergunning voor vergroten van oppervlaktewater, het aanbrengen van een 
kadeconstructie en het plaatsen van een noodbrug, ter hoogte van Zuidelijke Wandelweg 41 
- AGV - W-16.02393
       
ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag kapvergunning
* Zuidasdok het kappen van 14088 bomen op de locatie Strawinskylaan 59 (de gehele ring 
A10 zuid)
Verleende omgevingsvergunning
* 23-11-2016 04-01-2017  Vijfhoek/Strawinskylaan, voor het oprichten van een ondergrondse 
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fietsparkeergarage
* 22-11-2016 04-01-2017  Zuidelijke Wandelweg 78, gedeeltelijk veranderen van de voor- en 
zijgevel van het gebouw op de begane grond. Aanvrager: Happy Italy Amsterdam.
Verleende omgevingsvergunning, gecoördineerd
* 16-11-2016 30-12-2016  Gustav Mahlerlaan hoek Parnassusweg 819, Het betreft een 
vergunning voor het kappen van 228 bomen. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. 
Zaaknummer: 811110
Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd 
ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. Namens de vereniging Vogelwerkgroep 
Amsterdam is een zienswijze ingediend. In de pdf’s bij verleende vergunning.

tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      
meer informatie over de tentoonstelling en leesgroepen in december kijk hier.

tot 18 december een manifestatie in Amsterdam met tentoonstellingen, lezingen en 
performances rond het vroege werk van de kunstenaar, schrijver, dichter en publicist Michael 
Gibbs. Locaties: o.a. Stedelijk Museum Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. lees 
meer  

11 december 11:00-17:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

15 december 18.30-21.00 uur het Grote Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poort, Cl 
Debussylaan 2  lees meer 

14 december 20:30 - 23:00, Het Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

21 december 19:30 - 21:30, De Zeven Vette Jaren, in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

t/m 8 januari tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark 

===================== weekb 49

Uitkomsten van de publieksraadpleging OV lijnennet  
“De onlineraadpleging is ingevuld door 4.410 reizigers, waarvan het overgrote deel (80%) uit 
2 gemeenten afkomstig is: Purmerend en Amsterdam. De inhoud van de open tekstvelden is 
zeer divers, maar op hoofdlijnen signaleren de regioraad/gvb de volgende vier onderwerpen, 
waarmee de Stadsregio aan de slag gaat: 1. Overstapgemak 2. Spreiding van het aantal OV-
knooppunten. 3, Toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor kwetsbare reizigers 
(ouderen, mindervaliden) 4. De relatie tussen de metro en het idee van minder comfort/
veiligheid.” lees meer 
Besluitvorming: 13 december, 18:30 uur, Raadzaal, voorsessie V&V Regioraad plenaire 
bijeenkomst 6 en 15 december vaststelling Vervoersplan door het DB regioraad. 

Tijdens de bijeenkomst bij Wijkcentrum d'Oude Stadt over het OV lijnnenet kwam het 
volgende duidelijk naar voren: De bijeenkomst van d'Oude Stadt was heel leerzaam ook voor 
BPZ. Er waren veel bekenden. En een bewoner uit Zuid, Jan Siegenbeek, had ook een 
alternatief bedacht voor de lijnen 16 en 24. Leerzaam was vooral dat het db van de 
Stadsregio gewoon kan besluiten zonder inspraak. Ze hebben de wet aan hun zijde. De 
gemeenteraad kan wel wat zeggen, maar heeft geen belissingsbevoegdheid over het OV 
Lijnennet. Algemeen was het idee dat gevraagd zal worden om het besluit uit te stellen en 
een serieuze inspraak dan wel, informatie voor de Amsterdammers te organiseren.
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Bestuurlijk stelsel
“Op 3 november kwam het college van B&W met een voorstel voor een nieuw bestuurlijk 
stelsel in Amsterdam, dat in 2018 in moet gaan. Gekozen is voor één bestuur van de hele 
stad. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden vervangen door een door het 
college benoemd dagelijks bestuur, dat het door de gemeenteraad vastgestelde beleid 
uitvoert.” Lees het pdf hoofdlijnen-bestuurlijk-stelsel-vanaf-2018-1 en lees meer in het artikel 
in Het Parool

Voorbereidende commissievergadering 7 december 2016 stadsdeel Zuid  Het dagelijks 
bestuur van stadsdeel Zuid heeft op dinsdag 22 november ingestemd met de concept 
gebiedsplannen 2017. Het gaat om de concept plannen voor de gebieden Oud-Zuid, De Pijp/
Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuidas. De gebiedsplannen worden behandeld in de 
voorbereidende commissievergadering van 7 december 2016 en staan op woensdag 21 
december ter besluitvorming op de agenda van de bestuurscommissie. lees meer over de 
gebiedsplannen 

vm Winterthurgebouw water- en energieneutraal
Bericht dienst Zuidas: “Meer dan 2.400 m2 zonnepanelen komen op het dak van het kantoor 
van de Goede Doelen Loterijen. Op dit moment zijn ze bezig met de renovatie van het 
voormalige Winterthur-gebouw. Het moet een van de duurzaamste gebouwen van Zuidas 
worden. Dit project past binnen de gemeentelijke plannen om verder invulling te geven aan 
de verandering van Zuidas naar een internationaal en multifunctioneel gebied voor wonen, 
werken en recreëren. Het Uitvoeringsbesluit Strawinsky waar onder andere de groene 
inrichting van de openbare ruimte en de opknapbeurt van de kantoorpanden langs de 
Strawinskylaan is geregeld, wordt eind dit jaar, begin 2017 voorgelegd aan de 
gemeenteraad.” lees meer

Aanpak Zuidas bereikbaar
Bericht van dienst Zuidas: “Zuidas en Zuidasdok zijn in samenwerking met o.a. bedrijven van 
de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas en diverse overheden de ‘Aanpak Zuidas Bereikbaar’ 
begonnen. Deze aanpak heeft als doelstelling 3.000 reizigers te faciliteren, te stimuleren én 
te verleiden hun reis door en naar Zuidas af te leggen met een ander vervoersmiddel dan de 
auto óf buiten de spits te reizen.” lees meer en heeft u goede ideeën? geef uw reactie 
onderaan de pagina.

Werkzaamheden Strawinskylaan
Bericht dienst Zuidas: “Sinds september werkt dienst Zuidas onder andere aan het vergroten 
van de tram- en bushaltes, het vernieuwen van het straatprofiel en het aanleggen van een 
nieuw keerspoor. Dit allemaal in voorbereiding op het project Zuidasdok en de nieuwe route 
van de Amstelveenlijn. Voor de rubriek ‘Het Verkeer’ nam At5 onlangs een kijkje bij het  
project. Projectmanager Anja Wanningen geeft een toelichting op de werkzaamheden.” Meer 
informatie over de werkzaamheden en de impact leest u hier.

Nieuwsbrief Amsterdam 1 december 2016, editie Zuid     lees meer over de afspraken met 
AIRbenb en andere onderwerpen 

Nieuws uit B&W week 48
V&V: “Het college van B en W neemt kennis van het vervoerplan GVB en de daarin 
gemaakte hoofdkeuzen en stemt in met de reactie van de gemeenteraad op dit plan. De 
metro wordt de ruggengraat van het Openbaar Vervoer (OV) en het bovengrondse OV sluit 
daar zoveel mogelijk op aan. Zo gaan trams meer Oost-West rijden en rijden er minder stad-
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en streekbussen tot aan het centrum. Het vervoerplan gaat om een nieuw gebruik van de 
bestaande OV-infrastructuur in de stad en anticipeert op de groei van het aantal reizigers.”

WERK 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. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart 

Bomenkap, werkzaamheden voor Sportpark Goed Genoeg in Ravel
Bericht van dienst Zuidas: “De eerste fase is begin dit jaar uitgevoerd ten behoeve van het 
reeds aangelegde kunstgrasveld. Per 5 december start de tweede fase (duur 2 weken) van 
de bomenkap op het Sportpark Goed Genoeg. De bomenkap in deze fase is nodig voor de 
aanleg van de ondergrondse parkeergarage tegenover EY en de aanleg van twee nieuwe 
velden van het sportpark. De derde fase van de bomenkap zal in de winter van 2017/2018 
worden uitgevoerd voor de aanleg van de overige sportvelden. Inmiddels zijn 14 iepen elders 
binnen het stadsdeel herplant. In opdracht van Castor(parking) BV start K_Dekker BV begin 
januari 2017 met de bouw van de parkeergarage onder een toekomstig veld van het 
Sportpark. De garage zal naar verwachting begin 2018 klaar zijn.” bron: bewonersbrief

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat
Ter hoogte van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De 
werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: 
bewonersbrief

GVB omleidingen en halteverhuizing Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan, t/m 23 
februari 2017
Hierbij is de noordelijke rijbaan afgesloten, van de Beethovenstraat richting Parnassusweg. 
GVB bussen rijden om, de Connexxionbussen verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan. Eind 
januari 2017 start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de tram. Het werk duurt 
t/m maart 2017. Lees de uitgebreide info op de website GVB en die van Connexxion voor 
buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346  Connexxion hier. 

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies 
dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de 
ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google.

Werkzaamheden Van der Boechorststraat - De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen 
de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden 
plaats. Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur, lees meer

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente
* Vaststellen actualisatie gebiedsagenda's (2016, nr. 228/453), bij b. de bestuurscommissies 
Zuid, West, Zuidoost en Oost aangeven dat er op dit moment geen aanleiding is tot 
actualisatie van de gebiedsagenda.
* Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur 2017, stadsdeel Zuid, het subsidieplafond (totaal) 
bedraagt € 260.000. 
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* Vaststelling bestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening, en besluit om geen 
exploitatieplan vast te stellen.
Aanvraag omgevingsvergunning  
* IJsbaanpad 12, 1076 CV: voor het afwijking van de verleende omgevingsvergunning olo 
1573643, veranderen van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot hotel, 
ingekomen d.d. 15 november 2016. OLO-nummer 2651929.
* De Boelelaan 411, 575, 589 en 759, 1082 RJ: voor het veranderen van de indeling van de 
gebouwen en het bouwkundig samenvoegen van twee kantoorruimtes naar een 
kantoorruimte, ingekomen d.d. 21 november 2016. OLO-nummer 2663921.
* De Klencke 10-12 en De Boelelaan 27, 1083 HL: voor het plaatsen van reclame-uitingen 
aan de gevels, het uitvoeren van diverse constructieve ingrepen en het veranderen van de 
indeling van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot een kantoor, ingekomen 
d.d. 18 november 2016. OLO-nummer 2662291.

Verleende omgevingsvergunning

* Zuidas ten Noorden A-10, kappen 7 bomen in de openbare ruimte, Evert Cornelisstraat  

Verleende horecavergunning
* Beethovenplein 10, 1077 WM: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf zonder terras, 
verzonden d.d. 25 november 2016. Dossiernummer 2016-19269.
* Claude Debussylaan 269, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 25 november 2016. Dossiernummer 2016-20152.
* George Gershwinlaan 520, 1082 MT: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 25 november 2016. Dossiernummer 2016-18770.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
01-12-2016 12-01-2017  Parnassusweg (AK 4843) oprichten van een gebouw, met 
bestemming daarvan tot kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten. Aanvrager: Sax 
vastgoed V.O.F. Zaaknummer: 2538751
29-11-2016 10-01-2017  Strawinskylaan 4111, aanleggen van een in-/uitrit. Aanvrager: G & S 
Vastgoed bv. Zaaknummer: 2522151
Verleende omgevingsvergunning
01-12-2016 10-01-2017  De Boelelaan 1117 verbreden van een buitentrap naar het 
entreegebied van het VUmc. Zaaknummer: 2224470
29-11-2016 10-01-2017  Zuidplein 10, voor het bouwen van een zolderruimte in een 
technische ruimte op Station Zuid t.b.v. technische installaties. Aanvrager: Metro en Tram. 
Zaaknummer: 2078712

Lichtkunstwerk op Mahlerplein     “Op 12 december wordt het officieel geopend tijdens de 
kerstborrel van Hello Zuidas. Dan zal er ook geld ingezameld worden onder alle leden van 
Hello Zuidas. Het opgehaalde geld komt ten goede aan de afdeling Intensive Care 
Neonatologie. Het interactieve lichtkunstwerk genaamd Social Sparkles is ontwikkeld door 
Studio Toer en hing vorig jaar in de Hortus Botanicus.”

tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      
meer informatie over de tentoonstelling. en leesgroepen in december kijk hier 

tot 18 december een manifestatie in Amsterdam met tentoonstellingen, lezingen en 
performances rond het vroege werk van de kunstenaar, schrijver, dichter en publicist Michael 
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Gibbs.     Locaties: o.a. Stedelijk Museum Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. lees 
meer

10 december 12-17 uur wintermarkt in Botanische Tuin Zuidas aan de Van der 
Boechorststraat 8     Tijdens de wintermarkt kunt u een blik werpen op een nieuw stuk tuin, 
daar waar universiteitskassen gesloopt zijn: i.p.v een treurige zandvlakte een Klein Versailles 
in wording! Behalve de markt met oa bollen en planten, kleine versnaperingen en warme 
dranken is ook de vernieuwde winkel open. Meer informatie op de nieuwe website. 

11 december 11:00-17:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

13 december, 12:30 uur, lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Nederlands 
fluitkwartet met Joan Handels, Egbert Jan Louwerse, Ivo Visser en Karin Leutscher.

14 december 20:30 - 23:00, Het Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36
15 december 18.30-21.00 uur het Grote Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poort, Cl. 
Debussylaan 2

15 december Kerstmarkt 11.30-13.30 in de hal van het WTC
21 december 19:30 - 21:30, De Zeven Vette Jaren, in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

t/m 8 januari tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Glazenhuis, Amstelpark  

======== weekb 50

Inspraak BPZ bij bestuurscommissie Zuid over gebiedsplan 2017
Op 7 december heeft BPZ voorzitter, Cisca Griffioen, bij de bestuurscommissie Zuid 
ingesproken over het gebiedsplan 2017. BPZ pleit er onder meer voor aandacht te hebben 
voor particuliere huurders en niet alleen VvE's van kopers, een bioscoop of filmhuis kan 
Zuidas zeker verlevendigen en dan vooral natuurlijk in het weekend, voor het OV na in 
gebruikname van de N/Zlijn vraagt BPZ om de inspraak beter geregeld te krijgen en BPZ wil 
toegevoegd worden bij -Dialoog voeren met Bewonersinitiatieven-. lees meer

Besluitvorming Vervoersplan GVB 2018 na inspraak?
Na de bijeenkomst in wijkcentrum d’Oude Stadt is de stand van zaken dat men inspraak eist 
voordat besluitvorming plaatsvindt. Dit standpunt zal naar voren worden gebracht op de 
regioraadvergadering van 13 december. Op de 15e december valt de beslissing over het 
Vervoersplan 2018. Als de stadsregio geen uitstel verleent, volgen er acties vanuit de 
bevolking. zo liet de Vereniging Stadsvervoerbelang weten.
De abrupte invoering van het nieuwe lijnennet in de zomer van 2018 zal waarschijnlijk chaos 
veroorzaken. Het publiek is immers onvoldoende voorgelicht, de informatie was vaak 
onduidelijk en de ‘inspraaktermijn’ veel te kort. Het verslag van de bijeenkomst in 
wijkcentrum d’Oude Stadt leest u hier. En bekijk de video met S.G. Collins onderaan het 
verslag. bron: berichtgeving Richard Bakker van de Vereniging Stadsvervoerbelang.
Regioraadsessie Verkeer en Vervoer - 13 december 18:30-20:00, raadzaal, stadhuis 
Amsterdam

Bomenkap
t/m 14 december 2016 kan iedereen bij de ontwerpbesluiten schriftelijk een zinswijze 
indienen, stuur het aan het college van B&W van de gemeente Amsterdam, p/a de Algemeen 
directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.
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De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark diende een zienswijze in. lees verder in het pdf 
definitieve-zienswijze-zuidasdok-dec-2016-bpark

De vereniging Beethovenstraat Parnassusweg (VBP) heeft op 15 november 2016 een 
zienswijze pdf ingediend op de ontwerpkapvergunning voor de bouw van Zuidasdok die 
verleend zal worden door B en W van Amsterdam.
En de vereniging heeft op 1 december 2016 een aanvullend stuk naar de Raad van State 
gestuurd ten behoeve van de zittingen van 15 en 16 december a.s. over Zuidasdok. Het stuk 
is ingediend in reactie op het gezamenlijke verweerschrift van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en de gemeenteraad. Er is een schema gemaakt voor de 
behandeling. Op 15/12 's ochtends Nut en noodzaak en 's middags Luchtkwaliteit, 
verkeersmodel en geluidhinder. Op 16/12 's middags Wateroverlast en Bouwhinder en 
schade. De zittingen zijn openbaar en beginnen respectievelijk om 10.00 en 14.00 uur. Op 
tijd aanwezig zijn, want na aanvang gaan de deuren dicht! Het adres is Kneuterdijk 22, Den 
Haag. Lees meer op de website VBP 

14 december vergadering Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 uur - 12.30 uur en 
zo nodig van 19.30 uur tot 22.30 uur, De Rooszaal 0239, stadhuis   lees de agenda en bekijk 
de bijlagen 
Agendapunt 14  Kennisnemen van het Financieel Perspectief Zuidas 2016, vaststellen 
referentiesaldi grondexploitaties Zuidas en vaststellen onttrekking taakstelling aan reserve 
Zuidas Nr. BD2016-017678
Agendapunt 15  In te stemmen met het kredietbesluit voorstellen tot wijzigingen (VTW) 
Zuidasdok Nr. BD2016-016167
• De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (Gemeenteraad d.d. 
21 december 2016). In de voordracht aan de gemeenteraad een aanvullend kredietbesluit 
VTW (137.4Kb) Het betreft budget voor robuustheidsmaatregelen tram, configuratie 
metrosporen, inpassing fietsroute Amstel en  fietsverwijssysteem fietsparkeergarage 
Mahlerplein
Tkn lijst nr 4  kennisnemen van beantwoording raadsadres, Zuidasdok. (BD2016-017393) 
betreft overleg met de tennisvereniging aan het Jaagpad.

14 dec. Beeldvormende vergadering - Jeugd en Veiligheid- bestuurscommissie Zuid, 20:00 
uur in de St. Catharinaschool - Vechtstraat 8     Bekijk hier de agenda met o.a. 
gebiedsplannen en nota Huizen van de wijk  

Nieuws uit B&W week 7 december 2016
Bij RO: Het college van B en W stelt het Welstandskader Zuidasdok vast. Het concept 
welstandskader is in juli vrijgegeven voor inspraak en advies. Naar aanleiding hiervan is het 
welstandskader op enkele punten gewijzigd. Het bevat de welstandscriteria waaraan 
bouwaanvragen worden getoetst.
Bij AZ: Vaststellen Maurice Ravellaan en andere aan de Zuidas
lees meer 

En we noemen de brug .....?
Het BPZ-voorstel naamgeving brug 496 in het Beatrixpark is akkoord bevonden. De brug 
heet nu de Henriëtte van Heukelom - van den Brandelerbrug. lees meer

Het (Beatrixpark)park door de ogen van Oscar Wilde
VVv het Beatrixpark berichtte dat Elly Schouten in de GroenBewuste Amsterdammer, het 
blad van IVN, een prachtig verhaal schreef over hoe Oscar Wilde in een ander jaargetij door 
het Beatrixpark zou hebben gewandeld. In het pdf  gba-jrg36-winter16-1 leest u meer
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Weekvraag van dienst Zuidas: hoeveel Zuidasbewoners in 2030?
Regelmatig stelt dienst Zuidas een vraag vanuit de Zuidasomgeving centraal. Deze week: 
hoeveel mensen wonen er in Zuidas in 2030? lees meer

WERK 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. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat tot februari 2017
Ter hoogte van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. bron: 
bewonersbrief

GVB omleidingen en halteverhuizing Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan, t/m 23 
februari 2017
De noordelijke rijbaan afgesloten, van de Beethovenstraat richting Parnassusweg. GVB 
bussen rijden om, de Connexxionbussen verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan. Lees verder 
op de website van het GVB en voor buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346 op de website 
Connexxion.  Eind januari 2017 start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de 
tram. Het werk duurt t/m maart 2017.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies 
dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de 
ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google.

Werkzaamheden Van der Boechorststraat - De Boelelaan
T/m 23 december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen 
de De Boelelaan en inrit van Campus VU. bron: website dienst Zuidas

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente
* Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde
* Kennisnemen van de bestuurlijke reactie op moties en beantwoording vragen naar 
aanleiding van bijbestellingen, bestemmingsplan en halfjaarsrapportage Zuidasdok (2016, nr. 
325/1434)
* Kennisnemen van het onderzoek “Herijking RAI” en het uiten van wensen en bedenkingen 
over het voorgenomen besluit “Uitvoeringsfase RAI”. (2016, nr. 375/1419)

Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Kingsland Festival 2017" 
in de RAI op 27 april 2017 van 12:00 uur tot en met 20:00 uur. Dossiernummer 2016-20713.
Aanvraag horecavergunning
* Zuidplein 22, 1077 XV: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. 
Dossiernummer 2016-20657.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 09-12-2016 20-01-2017  Parnassusweg 220, Amsterdam het dichtzetten gevel van 
bouwdeel F.
Ontvangstdatum aanvraag: 08 December 2016. Aanvrager: NACH DBMO B.V. Zaaknummer: 
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2603032
* 06-12-2016 17-01-2017  George Gershwinlaan 520, Amsterdam het plaatsen van 
gevelreclame aan het gebouw. Ontvangstdatum aanvraag: 06 december 2016. Aanvrager: 
Gustav B.V.. Zaaknummer: 2575113

tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  
lees verder

tot 18 december een manifestatie in Amsterdam met tentoonstellingen, lezingen en 
performances rond het vroege werk van de kunstenaar, schrijver, dichter en publicist Michael 
Gibbs.     Locaties: o.a. Stedelijk Museum Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. lees 
meer 

13 december, 12:30 uur, lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Nederlands 
fluitkwartet met Joan Handels, Egbert Jan Louwerse, Ivo Visser en Karin Leutscher.

14 december 20:30 - 23:00, Het Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

15 december 18.30-21.00 uur het Grote Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poort, Cl. 
Debussylaan 2    lees meer

15 december Kerstmarkt 11.30-13.30 in de hal van het WTC. 

21 december 19:30 - 21:30, De Zeven Vette Jaren, in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

t/m 8 januari tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark 

Cursus tuinieren met Darwin in het Rietveldhuis in het Amstelpark
8-delige cursus Tuinieren met Darwin door Norbert Peeters (botanisch filosoof Universiteit 
Leiden) Zondagen, 22, 29 Jan., 5, 12, 19 , 26 feb., 5, 12 maart 2017, van 16 - 18 uur in het 
Rietveld Huis Amstelpark, Kosten: totale cursus 200 euro (inclusief het boek Botanische 
Revolutie - De Plantenleer van Charles Darwin van Norbert Peeters) Inschrijven: voor 10  
Januari: info@zone2source.net

=============== weekb 51

“Groot verzet tegen project Zuidasdok”, kopte Het Parool
Bedrijven en organisaties komen met bezwaren en vragen o.a. om extra 
veiligheidsmaatregelen en vrezen schade. En de uitspraak van de Raad van State over het 
beroep dat verschillende organisaties en bedrijven aanhangig hebben gemaakt wordt eind 
februari 2017 verwacht. lees meer in Het Parool. Lees ook over de bezwaren die in 
behandeling zijn op de website van Dienst Zuidas. En op de website van Quote een artikel 
van H.W. Smits over de weerstand tegen bouw Zuidasdok en provinciaals Amsterdam.

Summertime (aan de Mahlerlaan) klaar voor bedrijfsactiviteiten en bewoning
Vastgoedmarkt berichtte: “BAM Woningbouw heeft het laatste gebouw van project 
Summertime met bijna 200 woningen aan de Zuidas in Amsterdam op 15 december 
opgeleverd, meldt verantwoordelijk ontwikkelaar AM. Hiermee telt de Zuidas nu 2.000 
woningen” lees verder 
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Naamgeving straten. water en bruggen in Zuid en o.a. Zuidas Ravel
Het advies van het DB van de bestuurscommissie Zuid van 29 november 2016 over 
naamgeving openbare ruimte in Zuidas was positief.  Bekijk de straatnamen op de kaart, Het 
betreft de Maurice Ravellaan (BAG- type weg, • Maurice Ravelgracht (BAG- type water)  • 
Hector Berliozlaan (BAG- type weg) • Hector Berliozplein (BAG- type weg) • Antonio 
Vivaldigracht (BAG-type water). Vastgestelde namen bruggen vindt u hier

Woonagenda Terugblik 29 november 2016
Wilt u weten hoe de laatste bijeenkomst is geweest? Op deze website vindt u een kort 
verslag. Ook vindt u daar de presentatie van wethouder Ivens met enkele resultaten uit de 
marktgesprekken en enquêtes. Inmiddels zijn ook de resultaten van de breed uitgezette 
enquête gepubliceerd met de reacties van ruim 6800 Amsterdammers.
 
Tijdesn spits chaotische situatie bij tijdelijke bushaltes op Mahlerlaan
Bewonersbrief Dienst Zuidas: “..,,Sinds maandag 21 november 2016 zijn alle bussen van 
Connexxion tijdelijk verhuisd naar de zuidkant van de Gustav Mahlerlaan (ter hoogte van het 
Gustav Mahlerplein). De halte op de Strawinskylaan is tijdelijk vervallen. Het gaat om de 
buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346. De verkeersdrukte is door de extra bussen vergroot. Ter 
hoogte van het Mahlerplein wachten bussen regelmatig op de tussenstrook in het midden 
van de Mahlerlaan. Het was de bedoeling dat de bussen op de halteerplek aan de zuidkant 
van de Mahlerplein en voor Django zouden wachten op een vrije bushalte. Tijdens de spits 
gebeurt het echter regelmatig dat deze plekken bezet zijn door bussen. De middenstrook 
wordt dan als back-up plek gebruikt. Zoals bekend wordt er ook nog volop gebouwd in het 
gebied en komen er nog altijd veel mensen met de auto naar het gebied. Al met al  is de 
situatie helaas onoverzichtelijker geworden. Gelukkig is dit wel tijdelijk. Zodra de 
werkzaamheden aan de Strawinsky gereed zijn, in het voorjaar van 2017, gaan alle bussen 
weer terug naar de Strawinskylaan. Meer informatie vindt u hier en op de websites van 
Connexxion en GVB.”

Vraag van de week: Fiets parkeren in de stalling  Mahlerplein zonder OV-chip? lees hier het 
antwoord

Fietsparkeergarage de Vijfhoek
Vanuit de omgeving wordt enthousiast maar soms ook sceptisch gereageerd op de 
ondergrondse fietsparkeergarage onder de Vijfhoek. In dit artikel bespreekt dienst Zuidas de 
grootste bezwaren en de totstandkoming van het project. lees meer over de zorgen bij 
buurtbewoners.

Carpool app Toogethr
Bericht van dienst Zuidas: “In november werd-ie officieel gelanceerd in Zuidas: de nieuwe 
carpool-app Toogethr. Het idee van Toogethr is simpel. Door middel van de app word je in 
contact gebracht met mensen die ongeveer dezelfde route afleggen van woning naar werk. 
Het levert Zuidas als gebied (als het goed is) minder files op. Dat klinkt ons als muziek in de 
oren, aangezien de autodruk in en rondom Zuidas steeds meer toeneemt. Om die reden 
droegen we als gemeente ook bij aan de totstandkoming van Toogethr. Maar werkt het 
eigenlijk wel, zo’n app? En wat hebben de Toogethr-gebruikers er zelf aan? We spraken met 
Janneke van Schaaijk (ABN Amro) en Jeroen Hack (Accenture), twee early adaptors.” lees 
verder

Nieuwsbrief december dienst Zuidas met o.a. bezwaren Zuidasdok in behandeling. lees 
meer
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Nieuwsbrief Amsterdam 15 december 2016 editie Zuid lees verder

Nieuwsbrief RAI buurtnieuws lees meer over o.a. Basement Chefs op tv met RAI ketchup 

Nieuws uit B&W week 50 2016
RO: * Het college van B en W stelt voor aan de gemeenteraad om het uitvoeringsbesluit 
Strawinsky (Zuidas) vast te stellen. Er is in het gebied een groot aantal marktinitiatieven voor 
herontwikkeling en/of uitbreiding van bestaand vastgoed. Hiervoor is een uitvoeringsbesluit 
als programmatisch en financieel kader noodzakelijk.
* Het college van B en W stelt het bestemmingsplan Tennispark Jaagpad vast. Het 
voorliggende bestemmingsplan wordt het actuele toetsingskader om 
omgevingsvergunningen te verlenen en maakt de verplaatsing van het tennispark Joy aan 
het Jaagpad juridisch planologisch mogelijk.
* Het college van B en W geeft het ontwerpuitwerkingsplan, het ontwerpbesluit voor 
vaststellen van hogere geluidswaarden en de ontwerpomgevingsvergunning voor het 
bestemmingsplan Zuidas-Ravel vrij voor inzage. De gezamenlijke bekendmaking van de 
besluiten is conform de Coördinatieverordening van de gemeente die als doel heeft om deze 
procedures te vereenvoudigen.
Algemene Zaken: * Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen De Boelegracht in 
Buitenveldert

Conceptnota Parkeernormen ter inzage van 7.12.2016 t/m 27.1.2017
In de toekomst is het niet meer vanzelfsprekend dat kopers of huurders van een 
nieuwbouwproject een straatvergunning krijgen. Dit staat in de Nota Parkeernormen die 
vrijgegeven is voor inspraak. De belangrijke punten zijn: 1.Op A-locaties én bij sociale 
huurwoningen wordt geen minimumaantal parkeerplaatsen op eigen terrein geëist; 2.Bij 
nieuwbouw worden geen straatparkeervergunningen verstrekt ongeacht of er 
parkeerplaatsen op eigen terrein zijn of niet; 3.Bij alle woningen wordt een 
maximumparkeernorm van 1 parkeerplaats per woning gesteld. De conceptnota 
Parkeernormen Auto wordt ter consultatie aan de bestuurscommissies aangeboden en ligt 
gelijktijdig ter inzage. Uw reactie kunt u kenbaar maken via het digitale formulier. lees meer 
over het parkeerbeleid

WERK 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. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat tot februari 2017
Ter hoogte van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. bron: 
bewonersbrief

Omleidingen en halteverhuizing bij GVB en Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan, t/m 
23 februari 2017
De noordelijke rijbaan afgesloten, van de Beethovenstraat richting Parnassusweg. GVB 
bussen rijden om, de Connexxionbussen verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan. Eind januari 
2017 start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de tram. Het werk duurt t/m 
maart 2017. Meer info op de website GVB en die van Connexxion voor buslijnen 199, 241, 
242, 310 en 346.
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De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies 
dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de 
ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google 

Werkzaamheden Van der Boechorststraat - De Boelelaan
T/m 23 december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen 
de De Boelelaan en inrit van Campus VU. lees meer 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente kennisgeving
Vaststellen van het bestemmingsplan Kop Zuidas 2e partiële herziening (2016, nr. 327/1438)

Aanvraag exploitatievergunning
* De Boelelaan 2, 1083 HJ: kennisgeving voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-20739.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken
* Beethovenstraat 37, 1077 HM: voor het plaatsen van gevelreclame, verzonden d.d. 13 
december 2016. OLO-nummer 2544633.
* IJsbaanpad / Olympiakanaal, IJsbaanpad 90, 1076 CW: voor het kappen van vijftig bomen 
in de openbare ruimte, verzonden d.d. 8 december 2016.Er geldt een herplantplicht. OLO-
nummer 2625013.
Aanvraag omgevingsvergunning
* Punterspad 15, 1081 KB: voor het gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van een deel van 
de kade aan de Nieuwe Meer ten behoeve van het verplaatsen van een ligplaats voor vier 
boten behorend bij een sportvereniging op het perceel Punterspad 15, ingekomen d.d. 21 
november 2016. OLO-nummer 2667607.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 14-12-2016 25-01-2017  Europaplein 24, Amsterdam, plaatsen van twee keukencontainers 
RAI
* 14-12-2016 25-01-2017  Strawinskylaan 1, Amsterdam, wijzigen handelsreclame aan 
kantoorpanden WTC
* 14-12-2016 25-01-2017  Rectificatie: Kop Zuidas kavel C2, Amsterdam is ten onrechte op 
12 december 2016 gepubliceerd als regulier, betreft uitgebreide voorbreidingsprocedure. De 
aanvraag betreft het oprichten van een kantoorgebouw met een ondergrondse 
parkeergarage en een fietsenstalling
* 12-12-2016 23-01-2017  Parnassusweg 220, Amsterdam, het aanpassen van een 
vluchttrap (bouwdeel E)
* 12-12-2016 23-01-2017  Kop Zuidas kavel C2, Amsterdam, oprichten van een 
kantoorgebouw met een ondergrondse parkeergarage en een fietsenstalling.  Aanvrager: C2 
Vastgoed B.V.. Zaaknummer: 2615531

Beslistermijn verlengd met zes weken
* 15-12-2016 26-01-2017  Europaplein 30 t.o., Amsterdam plaatsen van twee tijdelijke cabins 
(P17 en 18) voor een periode van 2 jaar. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V., Zaaknummer: 
2286771

Verleende vergunning WABO
* 13-12-2016 25-01-2017  Station Zuid (AK 3502), Amsterdam, voor het tijdelijk verlengen 

https://www.google.nl/maps/dir//52.3346909,4.884717/@52.3351148,4.8813427,16z/data=!3m1!4b1?hl=nl
https://www.google.nl/maps/dir//52.3346909,4.884717/@52.3351148,4.8813427,16z/data=!3m1!4b1?hl=nl
https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/boechorststraat/
https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/boechorststraat/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-174810.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-174810.html
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1023284/aanvraag/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1023284/aanvraag/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1023337/verlenging-5/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1023337/verlenging-5/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1021373/verlenging-0/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1021373/verlenging-0/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1024220/aanvraag-1d/
https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1024220/aanvraag-1d/
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=404698
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=404698
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=404617
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=404617
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=401257
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=401257
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=392998
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=392998
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=390837
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=390837
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=407597
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=407597
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=398297
https://www.odnzkg.nl/mozard/%21suite42.scherm1260?mObj=398297


van de bestaande perronkappen bij station Zuid in Amsterdam, voor een periode van 7 jaar. 
Aanvrager: ProRail B.V.. Zaaknummer: 2236790
* 13-12-2016 25-01-2017  Station Zuid (AK 3502), Amsterdam, voor het tijdelijk gedeeltelijk  
dichtleggen van de vides boven de trappen en roltrappen, bij station Zuid in Amsterdam, voor 
een periode van 7 jaar. Aanvrager: ProRail B.V.. Zaaknummer: 2235311
* 12-12-2016 21-01-2017  Parnassusweg 220, Amsterdam, oprichten van een gebouw met 
bestemming daarvan tot rechtbank. Aanvrager: NACH DBMO B.V.. Zaaknummer: 1838787
Verleende vergunning WABO uitgebreide procedure, gecoördineerd
16-11-2016 30-12-2016  Gustav Mahlerlaan hoek Parnassusweg 819, Amsterdam, 
vergunning voor het kappen van 228 bomen deelgebied Kenniskwarteir Noord tpv 
Hourglass. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 811110. Er zijn zienswijzen 
ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van 
het eerder gepubliceerde ontwerp. lees de nota van beantwoording 2e uit KKn (def2) 
inclusief zienswijze in het pdf nota-van-beantwoording-2e-uit-kkn-def2-inclusief-zienswijze

Zuidas: een plek om te wonen     “Fotograaf Pieter Kers, opgegroeid in Zuid, legde de bouw 
van de woongebouwen aan de De Boelelaan vast in verschillende stadia.” bron: Nieuws 
Amsterdam  

Van 12 december t/m 19 januari op het Mahlerplein de tentoonstelling ‘Open je ogen’
“In het centrumgebied van Zuidas zijn dan dertig indringende portretten te zien van 
slachtoffers van mensenhandel. Want mensenhandel bestaat ook in Nederland. De 
afbeeldingen staan symbool voor de omvang en de diversiteit van het probleem. bekijk alvast 
de portretten.” bron: Dienst Zuidas

t/m april 2017 foto-expositie ‘Buitenveldert, van Toen naar Nu’ in het Huis van de Wijk 
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112      De expositie bestaat uit oude en nieuwe foto’s van 
Buitenveldert. De foto’s laten zien dat Buitenveldert niet alleen het werk is van planners en 
architecten, maar ook van de mensen die de wijk bouwden.

t/m 8 januari tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark 

3 januari, 12:30 uur, lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Het Neva-
ensemble uit St. Petersburg met zanger en piano

11 januari Katja Schuurman & Ruben van Zwieten over broederschapin poezie en oude 
bronnen, de Nieuwe Poort, Cl Debussylaan 2       Deze lezing maakt onderdeel uit van De 
Tafel van XII. Die deze keer open is voor iedereen.

Cursus tuinieren met Darwin in het Rietveldhuis in het Amstelpark
8-delige cursus Tuinieren met Darwin door Norbert Peeters (botanisch filosoof Universiteit 
Leiden) Zondagen, 22, 29 Jan., 5, 12, 19 , 26 feb., 5, 12 maart 2017, van 16 - 18 uur in het 
Rietveld Huis Amstelpark, Kosten: totale cursus 200 euro (inclusief het boek Botanische 
Revolutie - De Plantenleer van Charles Darwin van Norbert Peeters) Inschrijven: voor 10  
Januari: info@zone2source.netImpressie Wintermarkt 2016

Botanische tuin Zuidas: Wintertuin was open voor een Wintermarkt
“zo’n 16 deelnemers deden aan de Wintermarkt mee – was het gezellig druk.” lees meer
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