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Concept notulen buurtoverleg JVB en Duivelseiland van 24 juni 2019 

1.Opening, concept agenda, ingekomen post, voorstelronde, aan‐ en afwezigen. 

Aanwezig: 28 buurtbewoners, dhr. P. Romein (staf MLA) en mw. E. Wijers (lid stadsdeelcommissie D66).  

Afwezig met bericht: 18 buurtbewoners en mw. E. Koop (Gebiedsmakelaar), dhr. R. Blankenzee, dhr. P. 

Coumou, dhr. M. El Mazouni (alle drie wijkagent). 

2. Notulen 21 maart worden goedgekeurd. Ze zijn juist zo uitgebreid opdat buurtbewoners die de 

vergadering niet konden bezoeken zich toch een beeld kunnen vormen van wat er zoal is besproken. Ook 

als u wel aanwezig was blijft het lezen van de notulen belangrijk. Hier en daar zijn er al antwoorden op 

vragen uit de vergadering in deze notulen verwerkt.  

3. Mededelingen: Politie zie bijlage 1. Wegens de landelijk 112‐storing zijn alle politiemensen opgeroepen 

en op straat aanwezig. In de Pieter Baststraat was een buurtbewoner getuige van een autokraak om 3 uur 

’s nachts. Na het waarschuwen van de politie waren ze er in 5 minuten. Bel gerust 112 is ons aangeraden. 3 

Buurtbewoners  bezochten op uitnodiging op 20 mei de bijeenkomst in het Park hotel waar WAAKS werd 

geïntroduceerd. Deze buurt app wordt door alerte bewoners uit de Paulus Potter‐ en de Vossiusbuurt 

gedeeld met de politie om signalen snel door te kunnen geven. Deze buurten hebben nogal last van 

inbraken in auto’s en beroving van winkels en toeristen. Omdat er ook in onze buurten meer politie actief 

is dan je op het eerste gezicht zou denken is men na een melding meestal snel te plaatse. Via de e‐mail 

ontvingen we bericht dat een 87 jarige buurtbewoonster via een babbeltruc door nepagenten, die zeiden 

dat ze van de forensische recherche waren, is beroofd van haar sieraden. Deze ‘agenten’ in burger vroegen 

deze mevrouw, die gelukkig ongedeerd is gebleven, waar ze haar geld en waardevolle stukken bewaarde 

en namen toen alles mee. Wees dus niet goedgelovig. Blijf alert.  Lopende procedures: De 

vergunningverlening voor het uitbreiden van het pand Johannes Vermeerstraat 85 wordt met inzet van 

juridische ondersteuning door bewoners nauwlettend in de gaten gehouden. Helaas zijn er geen 

mededelingen over de lopende procedures i.v.m. de megalomane onderkeldering van Gabriel Metsustraat 

2‐4‐6. Met ‘Le Garage’ is na veel procedures een redelijke overeenstemming bereikt, waarbij het stadsdeel 

echter wel een heel bedenkelijke rol heeft gespeld. Dit is dusdanig verontrustend dat Els Weijers ons 

aanraadt hierover contact te zoeken met de projectleider Bouwdynamiek Dhr. Casper van Busschbach. In 

zijn functie registreert hij alle knelpunten en adviseert het DB over het aanpassen van procedures en het 

verhogen van de ambtelijke expertise. Naar aanleiding van stankklachten van ‘Loetje’ is er door bewoners 

bezwaar gemaakt tegen de exploitatievergunning. In gesprek met hen heeft de eigenaar zich bereid 

verklaard om de luchtafvoerpijp van de keuken met 2 meter te verhogen. Er zijn vragen over wat er nu 

eigenlijk met de voormalige  ‘Garage Geurts’ op de hoek van de Pieter Baststraat en de Cornelis 

Anthoniszstraat gaat gebeuren. Men is daar weer aan het werk. Misschien komt er wel een galerie? Of toch 

Horeca? Het is daarom zaak om de publicaties over de aangevraagde vergunningen goed in de gaten te 

houden. Bewoners ventileren in de vergadering hun slechte ervaringen met toezicht vanuit de gemeente.  

Als bewoners melden dat er t.g.v. bouwactiviteiten bomen bedreigd worden, blijkt uit niets dat men bereid 

is om daar wat mee te doen. Toch is het van belang om dit soort ervaringen te delen en te inventariseren 

temeer daar er vanuit de Participatie Pilot extra aandacht zal zijn om het niveau van handhaving te 

verbeteren. Grondwaterconferentie: De uitnodiging voor 11 juli van 18.30 – 21.00 uur om te komen kijken 

naar en uitleg te krijgen over de rainproof opstelling in de binnentuin van Lydia, is via de mail en de 

wijkkrant verspreid.  Het is de bedoeling dat het een permanente regentuin gaat worden die steeds verder 

kan worden uitgebouwd. Ook kan deze informatieve bijeenkomst herhaald worden. De mini‐excursie naar 

de tuinen van Midwest in de Cabralstraat 1 bracht ons op het idee. Wat leuk is om te weten is dat er wordt 
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uitgelegd en gedemonstreerd hoe u op een simpele manier een grondwaterpeilbuis in uw eigen tuin kunt 

aanleggen. Ook de regenwaterdouche kunt u in werking zien en u kunt er ervaren hoe makkelijk het is om 

een regenton aan te sluiten op de hemelwaterafvoer. Het Stadsdeel, maar ook het bedrijfsleven maakt dit 

initiatief in Zuid financieel mogelijk. Buurtbewoners hebben inmiddels een ‘Buurtbomenplan’ opgesteld in 

het kader van ‘Amsterdam de groene spons’ en dat aangeboden aan een van de vier Amsterdamse bomen 

experts. Deze kaart op A1 formaat is tijdens het buurtoverleg voor iedereen zichtbaar tussen de 

boekenrekken opgehangen. Of er na de storm van 6 juni nog aandacht zal zijn voor de bomen in onze buurt 

wordt in de vergadering betwijfeld. Achterstallig onderhoud openbare verlichting: Op 23 april hebben we 

bericht gekregen van onze gebiedsbeheerder Jojanneke Deenik dat ze de kaart (op A1 formaat die ook 

tijdens het buurtoverleg wordt getoond), met alle door buurtbewoners geïnventariseerde manco’s aan de 

openbare verlichting, bij de betreffende Dienst op de Weesperstraat 113 heeft gedeponeerd. Daar was 

men wel onder de indruk en met veel dankzegging werd beloofd dat: kapotte lampen direct, ondergrondse 

manco’s binnen 2 – 8 weken en gesignaleerde donkere en onveilige plakken dit najaar zouden worden 

aangepakt. Tot nu toe is van enige activiteit in deze niks gebleken. Waarom lantaarnpalen overdag vaak 

branden vragen buurtbewoners zich af? Ook in het kader van de Participatie Pilot zou achterstallig 

onderhoud wat meer prioriteit moeten krijgen. Zeker als het als hapklare brokken door participerende 

buurtbewoners wordt aangeleverd. Burgerparticipatie is een diepe wens van wethouder Groot Wassink. 

Dit is daar een goed voorbeeld van. Nu is het gemeentelijke apparaat zelf aan zet.  Buurtschouw Nieuwe 

Stijl:  De klacht dat de buurtschouw van vorig jaar augustus niet over de hele buurt ging, nemen we serieus, 

vandaar een nieuwe aanpak. In de vergadering verdelen we de straten van onze buurten onder de 

aanwezigen bewoners van die straten en zullen hen nader instrueren wanneer en hoe zij per straat een 

aantal verbeterpunten kunnen inbrengen. Die punten worden dan aan de schouwlijst die de 

gebiedsmakelaar aanlegt, toegevoegd. E.e.a. zal hoogstwaarschijnlijk pas in september plaatsvinden. Op 

die manier is een buurtschouw ook dekkend voor het gehele gebied en blijft het niet bij de inspectie van 

een paar blokken. In de vergadering is er verontwaardiging waarom de vorige verbeterpunten uit de 

buurtschouw niet eerst worden geëvalueerd. Er is al 10 jaar om nieuwe fietsenrekken gevraagd. Wordt het 

niet eens tijd om hard met de vuist op tafel te slaan? De fietsambtenaar heeft al drie keer dezelfde 

problemen in ogenschouw genomen. Wanneer doen ze nou eindelijk iets? Een peperdure oplossing om 

scooters van ‘de Beren’ te parkeren en er een foto van Paul Slettenhaar in de krant bij te plaatsen kan 

zomaar uit het niets geregeld worden. Beide zijn inmiddels al weer verdwenen. Dit is nu een typisch 

voorbeeld van kortetermijnoplossingen ten koste van het echte buurtbelang. Waar zijn ze mee bezig? Om 

het begrip buurtschouw wat meer onder de aandacht van het Dagelijks Bestuur te brengen zullen we voor 

de volgende buurtschouw een bestuurder, Rocco Piers, uitnodigen. Onderhoudsplan plantsoenen 

Johannes Vermeerplein: Misschien is onderhoudsplan wel wat te hoog gegrepen maar dat er problemen 

zijn met de watertoevoer voor de drie plantsoenen is afgelopen zomer wel gebleken. De vrijwilligers zijn in 

gesprek met de GroeneBuurten (het natuur‐ en milieuteam van Oud‐Zuid), het stadsdeel en Amsterdam 

Rainproof om verbetering te brengen in deze nijpende situatie. Er moeten ook betere afspraken komen 

over de afvoer van snoeiafval. De zorg‐ en welzijnskaart voor Oud‐Zuid zal ter hand worden genomen door 

de stafmedewerkers van het Huis van de Wijk Lydia. In de wijkkrant van juni is een oproep geplaatst voor 

een administratieve vrijwilliger die samen met de staf de kaart gaat samenstellen.  In het kader van het 

gemeentelijke GGD project Age Friendly City is een onderzoeksrapport uitgebracht over zitelementen in de 

openbare ruimte, zeg maar de stads‐ en parkbanken, waaraan ook bewoners als testers hebben 

meegewerkt. In dat rapport wordt o.a. en pleidooi gehouden om de banken zodanig te plaatsen dat er ook 

contact ontstaat. B.v. tegenover elkaar of haaks op elkaar. Senioren in onze buurten hebben nauwelijks 

meer de mogelijkheid om ergens te gaan zitten. Er zijn mensen in de zorgvilla Vermeer waarvoor het al een 

hele klus is om de overkant van de straat te bereiken. Als daar een bankje zou staan, zou dat een uitkomst 
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zijn. Het is al enige tijd het idee om bij wijze van proef 6 a 8 bankjes te plaatsen op plaatsen waar ze nodig 

zijn. Dit kunnen gewone nette en niet al te dure vierplankenbankjes zijn maar ze moeten wel zijn voorzien 

van armsteunen! De hoogte van de zitting is niet zo belangrijk blijkt uit de second opinion die is uitgebracht 

door oud‐professor Johan Molenbroek van de TU‐Delft. Zie voor het onderzoeksverslag en de contra 

expertise de website www.participatiepilot.nl → Buurtoverleg → Leeftijdsvriendelijke buurt. In de 

vergadering wordt dit belang voor senioren onderkent. Wob‐procedure Kansenkaart Museumplein. N.a.v. 

het besprokene in het vorige buurtoverleg is het Wob‐verzoek ingediend met als gevolg een overleg met 

het stadsdeel op 8 mei waarin er is toegelicht waarom we de gegevens willen inzien die ten grondslag 

liggen aan de Kansenkaart. Wij vermoeden dat de onderzoeksgegevens niet meer kloppen, dan wel 

achterhaald zijn, waardoor de Kansenkaart Museumplein aanzet tot ingrepen in onze buurt die helemaal 

niet nodig zijn. Om het tijdsbeslag voor de betreffende ambtenaren te minimaliseren hebben we de 

reikwijdte ons verzoek ingeperkt. Museumpleinoverleg van 13 juni: De evaluatie van de Ajax‐huldiging leek 

in dit overleg niet op de goede plaats. Onze vraag wat e.e.a. heeft gekost kunnen we blijkbaar beter ook 

niet in dit overleg, maar aan de het DB/B&W of de raadsleden voorleggen. Tijdens, maar ook buiten het 

buurtoverleg om, hebben direct omwonenden van het Museumplein geklaagd over de enorme 

schokgolven die veroorzaakt werden door het hossende en tot steeds groter enthousiasme opgezweepte 

publiek. De normen die indertijd met de bewoners van Mpl 7 zijn overeengekomen zijn daarbij verre 

overschreden. Bewoners uit de Johannes Vermeerstraat, Pieter de Hoochstraat en de Honthorststraat 

maakten melding van heftige trillingen. Hoe hoger in het pand hoe erger. Een bewoner van de 

Honthorststraat heeft zelfs zijn verzekerings‐ maatschappij gebeld met de vraag of de schade t.g.v. dit 

heftige geweld wel gedekt werd in zijn polis, en toen dit niet het geval bleek en ook de gemeente het 

antwoord hier niet op kon geven, heeft hij een officiële klacht ingediend. We zullen voor een volgend 

evenement van eenzelfde kaliber in de vergunningsvoorwaarden moeten laten opnemen dat alle schade 

voor 100% door de vergunninghouder zal worden vergoed. De UITMARKT 2019: Vrijdag 23, zaterdag 24 en 

zondag 25 augustus op 3 locaties t.w. Leidseplein (Schouwburg, Nieuwe de la Mar, Bellevue en Paradiso),  

Museumplein (RM, van Gogh, SM en Concertgebouw + alle buiten activiteiten) en Vondel CS (kleine 

optredens in Vondelkerk, Orgelpark, 2 zaaltjes van Vondel CS). Maandag 19 is de start opbouw, Vrijdag 23:  

18.00 – 23.00, Zaterdag 24:  12.00 – 24.00 (verhouding Amsterdammers : buiten = 60 : 40) Zondag 25: 

12.00 – 22.30 (45 : 55) Woensdag 28 klaar. Er komt een bewonersbrief en een website. 

 

4. Participatie Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt (Bpl), De brief van 11 juni, waarin het 

Stadsdeel aankondigt dat ze van bewoners en bedrijven input wil ontvangen aangaande het nieuwe Bpl, is in 

onze buurten slecht bezorgd. Bij navraag blijkt de brief tenminste in de P. de Hoochstraat, de Hobbemakade, 

de Johannes Vermeerstraat en ‐plein, de Gabriel Metsustraat, de van Miereveltstraat, de Teniersstraat, de 

Honthorst‐ en Hobbemastraat niet ontvangen te zijn (mogelijk zijn er ook in de Paulus Potterbuurt fouten 

gemaakt). Omdat er in de brief een mini‐enquête wordt geïntroduceerd met een code en met een 

responstijd van ongeveer 10 werkdagen kan deze bezorgfout niet zomaar gerepareerd worden. Voor deze 

straten zal de brief alsnog bezorgd moeten worden. Bewonersparticipatie staat hoog in het vaandel van het 

gemeentebestuur en dit kan niet worden rechtgezet door alleen de mensen die dit toevallig opmerken 

alsnog zo’n brief te sturen. Dit moet structureel worden opgelost. 

 

5. Gebiedsplan Museumkwartier 2020 inventarisatie van speerpunten: Zoals in de huis‐aan‐huis verspreide 

buurtflyer aangekondigd, en op verzoek van de gebiedsmakelaar, buigen we ons in het buurtoverleg over de 

buurtprioriteiten van 2020. Op tafel liggen‐ in print‐ exemplaren van de Gebiedsplan 2019, zodat iedereen er 

kennis van kan nemen hoe zo’n plan er uit ziet. Het Gebiedsplan gaat weliswaar over heel Oud‐Zuid maar dit 

is het goede moment om er met elkaar over te discussiëren ook al omdat de leden van het Gebiedsteam 
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Oud‐Zuid zich rond de ‘Week van Zuid’ oriënteren op vragen die er in buurten leven. We melden bij deze aan 

de gebiedsmakelaar dat we akkoord zijn om de onderwerpen die tijdens de Participatie Pilot naar voren zijn 

gekomen en nog niet in uitvoering zijn, op te nemen in het Gebiedsplan 2020. Dat zijn o.a. a) meer aandacht 

voor bomen en openbaar groen,  b) het herdefiniëren van de normen, het voorkomen en terugdringen van 

binnenblokse geluidsoverlast en c) het rainproof maken van de buurt om overlast van extreem weer in de 

toekomst te voorkomen. Tevens zullen de onderwerpen die in 2019 niet of onvoldoende zijn opgelost 

geprolongeerd moeten worden. We kunnen helaas geen kennis nemen van de jaarlijkse‐ en halfjaarlijkse 

evaluatie. Al jaren wordt het resultaat van de ambtelijk arbeid niet in de gebiedscyclus vermeld en op de 

website onder wisselende namen verstopt. 

 

6. De Stadsdeelcommissie binnen met Nieuwe Bestuurlijk Stelsel: 

Zie bijlage 2 

 

7. Vernieuwbouwplannen van het AML: 

 

8. W.v.t.t.k. en rondvraag: vervallen 

 

9. Sluiting. 

 

Bijlage 1  

 Politie info tbv notulen bewonersoverleg  

 
Tot onze spijt konden wij maandag 24 juni niet op het bewonersoverleg  aanwezig zijn. In de middag was er een 
plotselinge landelijke storing bij KPN waardoor ons 112 nummer en ook het algemeen politienummer niet meer 
bereikbaar was. Vervolgens is al het politiepersoneel geconsigneerd door de eenheidsleiding en moesten eenieder 
van ons permanent op straat zijn. Gelukkig werd deze storing in de loop van de avond hersteld.   
  
De cijfers uit onze systemen betreffende Museumpleinbuurt/Joh. Vermeerbuurt/Duivelseiland (gedeelte westelijk van 
Roelof Hartstraat) vanaf 1 januari t/m 24 juni 2019 geven het volgende weer. Ik noem hierin met name de cijfers die de 
meeste impact hebben op veiligheid/leefbaarheid van de bewoners. 
  

-       112 inbraken auto (de meeste in Q-park Van Baerlestraat) 
-       7 autodiefstallen 
-       57 diefstallen fietsen en bromfietsen  
-       35  zakkenrollerij 
-       9 straatroven  
-       14 inbraken woning 
-       17 diefstallen uit bedrijf 
-       62 winkeldiefstallen (waarvan het overgrote deel in Albert Heijn Van  Baerlestraat) 
-       2 overvallen P.C. Hooftstraat 
-       10 mishandelingen (de meeste betreffen vechtpartijtjes scholieren onderling) 
-       30 overlast jeugd. 
-       69 overige overtredingen A.P.V. (overlast zwervers/vuurwerk/bedelen/wildplassen/geluidsoverlast 

  
Vanwege de vele inbraken auto hebben wij de afgelopen maanden met prioriteit ingezet en er zijn inmiddels al 
een tiental verdachten (op heterdaad) aangehouden.  Ook de inbraken woning hebben uiteraard onze volledige 
aandacht, gecombineerd met onze inzet op “babbeltrucs” waarbij met name kwetsbare ouderen het slachtoffer 
zijn. Hierbij worden meerdere- en gespecialiseerde opsporingsmethodes ingezet. 
  
Bij beide overvallen in de P.C.Hooftstraat zijn de verdachten direct aangehouden. 
Op overlast jeugd is ook volop door ons ingezet het afgelopen half jaar. De 30 meldingen daarover dateren van de 
maand januari. Na onze gezamenlijke actie met de Straatcoaches en Handhavers staat de teller sinds april 2019 
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nagenoeg op nul. De wijkagenten hebben, samen met jeugdspecialisten Stadsdeel, zeer frequent overleg met het 
M.L.A. en Sweelinck hierover. 
En ook de aangiftes zakkenrollerij zijn in de maanden na verwijdering van de letters IAmsterdam enorm gedaald 
ten opzichte van vorig jaar. De 35 aangiftes tot nu toe zijn voornamelijk gebeurd in de tramlijnen 2, 5 en 12 
rondom Paulus Potterstraat. 
Over de winkeldiefstallen kan ik nog melden dat er daarbij altijd sprake is van aanhoudingen op heterdaad die 
direct door onze recherche-afdeling worden afgehandeld. 
  
Wij zijn verder goed op de hoogte van de civiele procedures die zijn aangespannen tegen horeca gelegenheid 
Five Brothers Fat op Hobbemakade 64 en houden daarin de vinger aan de pols. De politie participeert niet in deze 
civiele procedures maar wij reageren natuurlijk wel op meldingen naar 112 en/of het algemeen politienummer als 
er sprake is van overlast. 
Ik heb, naar aanleiding van een aantal meldingen bij ons, recent een intensief overleg gehad met 1 van de 
eigenaren van het café en hem daarin duidelijk gemaakt dat deze politiemeldingen altijd worden gedeeld met het 
meldpunt van het stadsdeel en door de afdeling vergunningen zullen worden meegenomen in de behandeling van 
de civiele procedures. 
  
Tot zover onze politiemededelingen. 
  
Mochten er vanuit jullie nog vragen/opmerkingen zijn, schroom niet, we horen deze graag uiteraard.  

  
  
  
Pim Coumou en Mohsine El Mazouni 
Wijkagenten  Museumpleinbuurt 

Politie | Eenheid Amsterdam | Team Zuid Buitenveldert  
Van Leijenberghlaan 15, 1082 GC  Amsterdam 
Postbus 2287, 1000 CG  Amsterdam 
T  09008844  
Email: pim.coumou@politie.nl ;  mohsine.el.mazouni@politie.nl               
Email wijkagenten buurtregie.zuidbuitenveldert@politie.nl 
 
 

Bijlage 2 
 
Els Weijers licht het werk toe van de Stadsdeelcommissie. Ze heeft geen evaluatie van het eerste jaar voorbereid, als 

dat de bedoeling is, komt ze graag nog een keer terug. Ze vertelt vanuit persoonlijk perspectief, wat doet de 

stadsdeelcommissie, wat is de taak, wat is er gedaan het afgelopen jaar, wat merkt de buurt er van. Om te beginnen 

met dit laatste: als de buurt er zoals Joris bij de mijn introductie opmerkte, kunnen er twee dingen spelen: 1. we doen 

(nog) niet de goede dingen 2.we vertellen niet voldoende wat we doen. aan dit laatste wordt gewekt, op 3 juli wordt 

aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel het verzoek uitgebracht om de adviezen en vragen van de 

Stadsdeelcommissie, en de reacties daarop van het bestuur, te publiceren en zo de Stadsdeelcommissie meer 

zichtbaar te maken. Dit verzoek aan het bestuur in Zuid sluit aan bij het verzoek dat de gezamenlijke 

Stadsdeelcommissies recent aan de gemeenteraad heeft uitgebracht. Wat het tweede betreft: fijn dat ik hier mag 

zijn, om de goede dingen te doen moeten wij weten, horen en luisteren, naar wat er speelt in de buurten. Amsterdam 

wordt aangestuurd door het College van Burgemeester en Wethouders  en gecontroleerd door de gemeenteraad die 

de kaders stelt. Daarnaast kent Amsterdam per stadsdeel een Dagelijks Bestuur, benoemd door het College van B&W 

en een commissie, met gekozen vertegenwoordigers. De leden van de Stadsdeelcommissie deden mee aan de laatste 

gemeentelijke verkiezingen. Ik ben gekozen voor D66.  

De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies. Gevraagd wil zeggen dat het DB de beleidsstukken waarop zij 

hun visie willen/moeten geven aan B&W, voorleggen aan de Stadsdeelcommissie. Het advies van de commissie is 

zwaarwegend, dwz dat het bestuur goed moet kunnen onderbouwen wanneer zij een advies niet overneemt. 

Voorbeelden van gevraagde adviezen zijn het parkeerbeleid, het sportbeleid en recent de huisvestingsverordening 

waarin zaken als airbnb, woningdelen, verkamering gereguleerd worden. De visie van de commissie hierop wordt 

gevormd door afstemming met zowel de eigen fracties, ik dus met mijn D66 collega’s, als met de Oud Zuid leden van 

de Stadsdeelcommissie. In Oud Zuid zijn dat Marius Drissen van GL, Frank Bolhuis van PvdA, Erik van Geijn van CDA en 
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Chris Wouterlood, VVD. De Stadsdeelcommissie vergadert eens per maand voltallig op de Pres Kennedylaan, daar 

vindt de formele advisering plaats. En eens in de maand wijkgericht, op locatie. In Oud Zuid zijn bv Huize Lydia en het 

Huis vd Wijk Hygeaplein. 

Alle vergaderingen zijn openbaar, er is elke vergadering ruimte voor insprekers. In onze Oud Zuid vergaderingen 

nodigen we iedereen bij voorkeur aan tafel om zo ene goed gesprek te kunnen voeren. De bedoeling is dat wij ogen en 

oren van de buurt zijn.  

Het duidelijkste voorbeeld van ongevraagd advies, ik hoorde net uw agendapunt lopende procedures, is het thema 

bouwwoede. De eerste bijeenkomst van de Oud Zuid stadsdeelcommissie was vorig jaar in Huize Lydia en de 

Initiatiefgroep Zuid, een groep bewoners die al langer hun zorg over het vele bouwen en verbouwen aankaartten, 

zorgen ervoor dat er veel bezoekers kwamen. We hadden zo’n 120 mensen in de zaal en het werd een memorabele 

avond, ik trad op als gespreksleider en zo’n 10 sprekers zetten onder bijval van de aanwezigen hun klachten uiteen. 

 Die varieerden van geluidsoverlast, tot ergernis over bezette parkeerplaatsen, vervuiling door dieselgeneratoren tot 

aan zorg om de historische architectuur en de binnentuinen. De Stadsdeelcommissie heeft hierop vragen gesteld en 

heeft een advies tot aanpassing van het A2 beleid uitgebracht. Ook heeft de Stadsdeelcommissie, gevraagd, 

geadviseerd op het plan van aanpak actualisering bestemmingsplan Museumplein/Valeriusbuurt. Bij dit agendapunt 

kwamen wederom een 80tal bewoners hun bijdrage leveren aan de boodschap richting het Stadsdeelbestuur.Het is 

uiteraard vooral aan de actieve bewoners te danken, niet alleen in Oud Zuid maar ook in stadsdeel West, maar 

inmiddels staat het thema bouwdynamiek stadsbreed op de agenda, een bestuurlijke werkgroep van wethouder 

Doorninck met Sebastiaan Capel, voorzitter Zuid, en Melanie van der Horst, lid DB West geeft leiding aan een 

ambtelijke expertgroep die 19 oplossingsrichtingen onderzoekt. Op stadsdeelniveau wordt het A2 beleid aangepast, 

besluitvorming hierover staat voor eind juni. Het A2 beleid is aanvullend stadsdeelbeleid op het bestemmingsplan, het 

bestemmingsplan is het formele kader dat voorschrijft wat mag en niet mag op het gebied van bouwen en 

verbouwen.  

Het stadsdeel Zuid heeft recent een coordinator aangesteld, Casper van Busschbach, hij kijkt oa naar 

omgevingscommunicatie. Ik adviseer U, via gebiedsmakleaar Elisabeth Koops, hem een keer uit te nodigen op uw 

vergadering.  

 

Ik hoop jullie hiermee van dienst te zijn. Wat mij betreft, en ik weet zeker dat ik ook voor de collega’s van Oud Zuid 

spreek,  zorgen we er samen voor dat de Stadsdeelcommissie de goede dingen doet en de bewoners er wat van 

merken. Goed dat je ons scherp houdt! 

 

Hartelijke groet, Els  

 


