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In dit nummer:

Zuid beweegt!

Gratis
proefles

Goed voor één proefles bij

Veteranen Winter training 
40+ door Sport Vitae
■ Maandag - donderdag per 

uur vanaf 18.30 tot 20.30 uur
■ Fitness en zaaltraining voor 40+

M/V
■ St. Nicolaas Lyceum: Prinses

Irenestraat 21
■ Informatie: Vitaesport.nl of

info@vitaesport.nl
■ Telefoon 06 2609 2767
■ Aanmelden proefles vooraf

verplicht via e-mail. 

Alleen geldig op vertoon van deze bon.
Per persoon één gratis proefles.

✁

✁

Bent u zelf sportaanbieder en vindt u
het leuk om een sportvoucher aan te
bieden? Stuur een e-mail naar: 
stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.  
Wij nemen dan contact met u op.

Zhineng Qigong vitaliseert 
lichaam & geest 
■ Voor iedereen vanaf 18 jaar
■ Dinsdag 20.00 uur of op afspraak
■ Europaplein 127
■ www.zhigongamsterdam.nl
■ E-mail info@zhigongamsterdam.nl
■ Telefoon 020 661 2205
■ Aanmelden proefles alleen na

aanmelding.

Ontdek het geluid van Berlage
Berlage’s uitbreidingsplan Zuid is
100 jaar oud. Dat wordt gevierd
met allerlei activiteiten. 

De geluidswandeling ‘Steenklank’ is
een muzikale interpretatie met straat-
geluiden en kinderstemmen die je

speels op allerlei bijzonderheden
onderweg wijzen. De wandeling is te
downloaden via www.soundtrack-
city.nl. Startpunt is Bezoekers-
centrum De Dageraad, Burgemeester
Tellegenstraat 128. Er zijn hier ook
opgeladen geluidspelers met koptele-

foons beschikbaar. Jongere en oudere
buurtbewoners hebben aan de
wandeling meegeholpen. De geluids-
wandeling is gratis en duurt 45
minuten. 

Kijk op www.ontdekberlage.nl.

Achterin deze krant

Na het stadsdeelnieuws

Welke onderwerpen moeten volgens
u een plaats krijgen in de 

StemWijzer
voor de gemeenteraadsverkiezingen
van Amsterdam? Kijk op pagina 5 
van de Amsterdambijlage.

Profiteer van een
gratis proefles
Deze maand: Veteranen Winter
Training door Sport Vitae,
Zhineng Qigong (Oosterse bewe-
gingskunst) en Yoga bij Young
Souls Yoga

Op eerste en tweede kerstdag
(woensdag 25 en donderdag 
26 december) en nieuwjaarsdag
(woensdag 1 januari) zijn onze 
stadsdeelkantoren gesloten. 
Op dinsdag 31 december sluiten
de stadsdeelkantoren om 
13.00 uur.

Loket Zorg en Samenleven
Ook het Loket Zorg en Samenleven
is tijdens de feestdagen gesloten.
Op vrijdag 27 december is er geen
spreekuur in Huis van de Wijk
Olympus en Huis van de Wijk de
Pijp. U kunt dan terecht van 08.30 –
12.00 uur en 13.30 – 16.30 uur op

ons stadsdeelkantoor aan de
President Kennedylaan 923.

Sportaccomodaties
Kijk voor de openingstijden rond
de feestdagen van de sportac-
commodaties onder vrije tijd op
www.zuid.amsterdam.nl.

Onze dienstverlening rond de feestdagen

Yoga bij Young Souls Yoga 
■ In december en januari
■ Maandag 19.15 - 20.45 uur   

Aanmelden verplicht, via
sharmila@youngsoulsyoga.com

■ Voor iedereen die met persoonlijke
aandacht van de yogaleraar yoga
wil doen

■ Adres: Kromme Mijdrechtstraat
100 hs

■ www.youngsoulsyoga.com. 
■ Telefoon 06 5512 4905

Ontdek rare uitstulpingen, nutteloze rondingen, blinde muren, geheime doorkijkjes in de Nieuwe Pijp. (Foto CCA)

m
Special 

Vrijwilligers

Huisvuil
Tijdens de feestdagen zijn er andere ophaaltijden voor uw huisvuil. Houdt u daar rekening mee 
als u uw afval buiten zet?
Feestdag: Ophaaldag:
■ 1e kerstdag, woensdag 25 december  dinsdag 24 december (een dag eerder) 
■ 2e kerstdag, donderdag 26 december vrijdag 27 december (een dag later) 
■ Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari    donderdag 2 januari 2014 (een dag later)

Voedselbank Zuid groeit als kool

Voedselbank Zuid is een van de 13
voedselbanken in de stad. Je zou het
misschien niet verwachten, maar de
Voedselbank in Zuid is de sterkste
groeier van de stad. 

Wie zijn de klanten?
“Onze klanten, bewoners van Zuid,
zijn doorgaans mensen met weinig
familie, zonder sociaal ‘vangnet’. Er
is altijd een maatschappelijke en

financiële component: het gaat bijna
nooit ‘alleen’ om geld voor eten. We
helpen ze zelfstandiger worden en
leren ze sociale vaardigheden. 

Lees verder op pagina 2

Het is gezellig druk op het pleintje achter de poort in de Lutmastraat. Mensen lopen af en aan. Elke
donderdagmiddag worden hier zo’n 200 voedselpakketten uitgedeeld. Vrijwilligers Marius Singels en Jurre
van der Kamp: ”We willen dat de bezoekers zich bij ons op hun gemak voelen. Ze komen soms huilend
binnen en gaan opgelucht weg met een tas vol boodschappen en een lach op hun gezicht.”

Vuurwerkafval
en glasafval
zijn gevaarlijk. 
Ruim het op!

De eerstvolgende stadsdeelkrant verschijnt op donderdag 9 januari 2014.
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Voor meer informatie: www.zuid.amsterdam.nl >
Zorg en Welzijn > Loket Zorg en Samenleven

Wmo activiteitenladder
Kijk voor het actuele programma van de Huizen van de Wijk 
op www.dehuizenvandewijk.nl.

Gratis workshops
Zet u zich vrijwillig in en heeft u (behoefte aan) een bepaalde
deskundigheid? Plaats uw aanbod of vraag dan op de website van
de Vrijwilligersacademie Zuid: www.VA-Zuid.net.

Dialoog: Zwarte Piet,  waar zit de pijn?
Wat is een traditie? Kunnen tradities veranderen? Wat doet de
hele discussie met ons? Er is veel debat, maar luisteren we ook
naar elkaar? Op woensdag 18 december gaan we in dialoog, aan
de hand van vragen en ervaringen uit je eigen leven.
■ Locatie: Café Mansro, Eerste Sweelinckstraat 13
■ Begin: 18.00 uur (eten), begin dialoog: 18.45 uur, einde: 21.00

uur
■ In verband met het eten graag opgeven: 

j.jongejan@dialooginactie.nl, 06 1378 5908.
■ Toegang gratis, graag een vrijwillige bijdrage voor het eten.
■ www.dialooginactie.nl

Dialoog: Dit is mijn plek’
■ Vrijdag 20 december, 13.00-15.00 uur
■ Huis in de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2a
■ Toegang gratis
■ Aanmelden: harry@brockhus.nl
■ Organisatie: Dialoog in Actie en Combiwel 

Samen Fit met Actenz
Een betere conditie, meer energie en een gezondere leefstijl? Wilt
u een actiever leven met meer lichaamsbeweging? Actenz onder-
steunt u daarin met de cursus Samen Fit 55+.  
De cursus laat u kennis maken met verschillende sporten waarbij
fitness als basis wordt gebruikt. 
■ Fitnessgroep, om de week op dinsdag, tussen 11.00 en 12.00 uur
■ Locatie: Fresh Fitness, Tolstraat 57
■ Aanmelden: bel met Actenz via telefoon 020 788 5922 of 06

1209 7336
■ www.actenz.nl. 

Bijdragen en informatie over de Wmo-ladder: 
R.Schimmelpennink@zuid.amsterdam.nl, telefoon 020 252 1775. 

Vervolg van pagina 1.

De helft van onze klanten heeft de
voedselbank binnen een jaar niet
meer nodig.”

Wat kunnen inwoners van Zuid
voor hun medebewoners doen?
“Op zaterdag staan we regelmatig
voor supermarkten en vragen of ze
producten voor de voedselbank
willen kopen. Levensmiddelen en

verzorgingsproducten bij ons langs-
brengen kan ook. En verder: kijk
eens naar je buren om. Wat belang-
stelling kan net het verschil maken.
Want niemand komt hier graag.”

…en bedrijven?
“We hebben een goede relatie met
AH en een bakker in de buurt. De
‘Green Business Club’ van bedrijven

op de Zuidas steunt ons met inzame-
lingsacties en het geven van trai-
ningen budgetteren en solliciteren.”

…en het stadsdeel?
Stadsdeel Zuid geeft subsidie en
heeft de locatie beschikbaar gesteld.
Stadsdeelwethouder Egbert de Vries:
”Mensen denken vaak dat Zuid een
rijk stadsdeel is, waar geen
Voedselbank nodig is. Maar armoede
komt ook in Zuid voor. Goed om te
zien dat bedrijven en bewoners een
steentje bijdragen.”

Aanvragen
Hou je minder dan € 180,- per
maand over voor voeding, dan kom
je in aanmerking voor een voedsel-
pakket. Voor aanvragen: 
telefoon 020 638 4477, e-mail
info@voedselbank.org. 

Voedselbank Zuid, Lutmastraat 61a,
elke donderdag 15.00-17.00 uur.

Doe mee. Parkeer je fiets oké!

Fietsvakken zijn vooral geschikt
voor kortparkeerders, zoals winke-
lend publiek. Fietsrekken zijn meer
geschikt voor langparkeerders, zoals
bewoners. Het stadsdeel probeert de
juiste mix te vinden met deze twee
fietsparkeermogelijkheden. 

Op de drukste momenten is het
echter vaak een doolhof van fietsen

en bromfietsen, bijvoorbeeld voor de
toegangen van winkels. Hinderlijk
voor voetgangers, vooral als ze slecht
ter been zijn.

Doe mee!
Dus, ook al is het fietsrek en fietsvak
vol, probeer je fiets zo te parkeren
dat iedereen er langs kan. Doe mee!
Parkeer je fiets oké.

Ga naar
www.zuid.amsterdam.nl/fietspar-
keren voor onze actiepagina!

Een jaar lang hebben 450 ouders
en verzorgers met kinderen van 
0-23 jaar via ’Digipanel Zuid’ hun
mening gegeven. 

Er zijn vier enquêtes afgenomen over
jeugdvoorzieningen in Zuid.
Stadsdeel Zuid heeft de tips en
aanbevelingen vertaald naar verbete-
ring van het aanbod. Ook scholen,
welzijnsinstellingen en OKC’s
(Ouder- en Kindcentrum) zijn
gevraagd om die over te nemen. 

Wat is er gedaan? 
■ het programma ‘Opgroeien in

Zuid’ is beter afgestemd op
wensen van ouders; 

Digipanel levert waardevolle informatie op

■ oudercommissies krijgen infor-
matie van Ouder Netwerk
Kinderopvang Amsterdam;

■ tips over ouderbetrokkenheid zijn
gedeeld met de schoolbesturen;

■ tips ter verbetering van aanbod en
dienstverlening OKC’s worden
meegenomen in het nieuwe jeugd-
zorgstelsel. 

■ de aanbevelingen over naschoolse
opvang en brede talentontwikke-
ling worden besproken met
welzijnsorganisaties Combiwel en
Dynamo.

Meer informatie:
www.zuid.amsterdam.nl/
digipanelzuid

Veel bewoners van Zuid zijn met
duurzame energie aan de slag en
willen graag investeren in zonne-
energie op hun dak met hun
buren. Tot voor kort waren de
meeste pakketten afgestemd op
individueel gebruik. Nu is er een
nieuw systeem: Herman de
Zonnestroom-verdeler. 

Joep Blaas, stadsdeelwethouder
Milieu, gebruikt zelf zonne-energie
en is enthousiast over Herman. “Dat
er zoveel bewoners bezig zijn met
duurzame energie inspireert mij
enorm. Daarom ben ik zo blij met dit
nieuwe systeem. Mijn buren en ik
hebben nu veertien panelen op het
dak, een omvormer en alle drie een
snoertje naar onze meterkast. De
zonnestroom van het dak wordt
daardoor eerlijk verdeeld over de
bewoners. Heeft het ene huishouden

bijvoorbeeld twee keer zoveel geïn-
vesteerd in de zonnepanelen als een
ander huishouden, dan zorgt de
verdeler dat dit huishouden twee
keer zoveel zonnestroom krijgt. En,
als er iemand gaat verhuizen, kan de
nieuwe bewoner zelf beslissen om
wel of niet mee te doen met onze

installatie. Zo wordt het een stuk
aantrekkelijker om samen met je
buren in zonne-energie op je eigen
dak te investeren!”

Wilt u meer lezen over zonnestroom
opwekken, kijk dan op 
www.wijkrijgenkippen.nl/herman.

Zonnepanelen (foto MB)

Iedereen een eigen stroommeter

Stadsdeel Zuid probeert in de schaarse openbare ruimte zoveel
mogelijk fietsparkeerplekken te realiseren. Deze maand komen er
ruim 40 fietsvakken bij. 

Voorkom woninginbraak: wat kunt u doen?
Meer hierover leest u verderop in
deze krant in Amsterdam.nl. 

DNA-markering 
In Zuid zijn we dit jaar gestart met
een proef met DNA-markering.

Waardevolle spullen in huis kunt u
markeren met unieke DNA die
alleen bij de politie bekend is. Wilt u
een proefsetje ontvangen? Bel dan
020 252 1783 of stuur een e-mail naar
veiligheid@zuid.amsterdam.nl.

Het blijkt dat de meeste inbraken
gebeuren tijdens de feestdagen.
De gemeente en politie wijzen
met het ‘Donkere Dagen
Offensief’ op de risico’s en wat u
zelf kunt doen.

“Je kunt niet zien wie hier klant is of vrijwilliger.” (foto KvdB)
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Nieuws uit de deelraad
De commissie- en raadsvergade-

ringen zijn openbaar. De vergade-

ringen beginnen doorgaans om

20.00 uur en vinden plaats in de

raadzaal van het stadsdeelkantoor,

President Kennedylaan 923. 

Deze planning kan tussentijds wij-

zigen. Voor actuele informatie ver-

wijzen wij u naar de website van

het stadsdeel. 

Woensdag 18 december

20.00-22.30 uur: 

vergadering deelraad

Dinsdag 7 januari

20.00-22.30 uur: 

raadscommissie Samenleving

Woensdag 8 januari

20.00-22.30 uur: 

raadscommissie Ruimte & Wonen  

Dinsdag 14 januari

20.00-22.30 uur: 

raadscommissie Leefomgeving 

Woensdag 15 januari

20.00-22.30 uur: 

raadscommissie Dienstverlening,

Financiën & Veiligheid

Woensdag 29 januari

20.00-22.30 uur: 

vergadering deelraad

Vergaderstukken

U vindt de volledige agenda’s en bij-

behorende vergaderstukken en het

vergaderschema op onze website:

www.zuid.amsterdam.nl > Bestuur en

organisatie > deelraad. Vanaf deze

pagina van de deelraad kunt u door-

klikken naar Raadsinfor matie.

Papieren versies liggen voor een ieder

kosteloos ter inzage bij de balies van

het stadsdeelkantoor, President

Kennedylaan 923 en Loket Tripolis,

Burgerweeshuispad 301.

De openingstijden staan op pagina 4.

Wilt u inspreken/de raad toespreken?

Meldt u zich dan van te voren bij de

griffie aan. Dit kan tot uiterlijk 12.00

uur op de betreffende vergaderdag

op telefoon 020 252 1345 of via het

aanmeldformulier voor insprekers op

de website. Insprekers/toesprekers

worden verzocht zich voor aanvang

van de vergadering te melden bij de

aanwezige griffiemedewerker.

Agenda Vergaderingen 
december/januari

VVD

www.vvd.amsterdam.nl/zuid

■ Dhr. J. (Jeroen) Van Wijngaarden 06 2375 5814
fractievoorzitter
jvanwijngaarden@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Mw. A.R. (Rosalien) van Dolder 06 4726 4966
rvandolder@zuid.vvdamsterdam.nl 

■ Dhr. J.H.J. (John) van Doorn 020 644 0059
jvandoorn@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Dhr. J.P. (Jaïr) Eisenmann 020 344 4846
jeisenmann@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Dhr. A. (Arjen) de Heus 06 2188 4369
jacdeheus@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Mw. L.P. (Petra) Tiel 020 776 7386
p.tiel@vvdamsterdam.nl

■ Dhr. C.T. (Richard) Valkering 06 5243 3817
rvalkering@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Dhr. J.G. (Jan-Willem) van der Wal 085 878 4265
jwvdwal@zuid.vvdamsterdam.nl

D66

www.d66amsterdamzuid.nl

■ Dhr. A.S.P. (Alexander) Scholtes 06 1418 3583
fractievoorzitter
a.scholtes@d66.nl

■ Dhr. E. (Ed) Berkhout 06 5374 4844
edfberkhout@hotmail.com

■ Mw. T.M. (Thirza) Bronner 06 1808 0284
thirza@gmail.com

■ Dhr. P.V. (Paul) Guldemond 06 1224 1387
paulguldemond@hotmail.com

■ Dhr. E.P. (Eelco) Huizinga 06 5479 3607
eelco.huizinga@planet.nl

■ Dhr. H.F.L. (Herman) Wals 06 4621 5244
hermanwals@dds.nl

PvdA

www.amsterdam.pvda.nl/zuid
fractie: 06 5091 6166

■ Dhr. W.M. (Marijn) van Ballegooijen, 06 1880 9839
fractievoorzitter
vanballegooijen@gmail.com

■ Dhr. B. (Brahim) Abid 06 2467 0101
brahim.abid@gmail.com

■ Dhr. M.B. (Marc) den Hertog 06 2467 3683
mbdenhertog@gmail.com

■ Dhr. E.M. (Eddy) Linthorst 020 679 5052
eddy@eddylinthorst.nl

■ Mw. T. (Tanja) van Nieuwenhoven 06 5376 4945
tanja.v.nieuwenhoven@planet.nl

■ Mw. F.S. (Femke) Roos-Meijer, 020 671 6203 /
raadsvoorzitter 06 5371 8563
femroos@chello.nl

GroenLinks

www.amsterdamzuid.groenlinks.nl

■ Dhr. P.J.J. (Paul) van Grieken, 085 878 5639
fractievoorzitter
paul.van.grieken@xs4all.nl

■ Dhr. M.A. (Arend) Hamstra 06 2474 7546
arend@arendhamstra.nl

■ Dhr. J.B. (Jan) Kok 020 679 1828
janbkok@janbkok.nl

■ Mw. W. (Wanda) Pelt 06 2465 1873
wandazon@zonnet.nl

SP

www.amsterdam.sp.nl/kerngroepen/zuid

■ Mw. R. (Roya) Moayyed, 06 1410 9114
fractievoorzitter
roya.moayyed@hetnet.nl

■ Dhr. G. (Gosse) van Woudenberg 06 2663 9268
vanwougosse@live.nl

CDA

www.CDAZuid.nl

■ Dhr. H.J.W. (Henk) Boes, fractievoorzitter
henk.boes@gmail.com

Vereniging Ons Zuid

www.stemvoz.nl

■ Mw. D. (Daphna) Brekveld, 020 679 5076
fractievoorzitter
info@stemvoz.nl

Zuid- en Pijpbelangen

www.zpbelangen.org

■ Dhr. T.F.I.M. (Theo) Keijser, 020 664 3282 / 
fractievoorzitter 675 7025
stem_zpbelangen@hotmail.com

Griffie

Secretariaat 020 252 1345
griffie@zuid.amsterdam.nl

Fracties 
deelraad  Zuid

Investeringsbesluit
Havenstraatterrein 
Het investeringsbesluit is de volgende
formele stap in het ontwikkelings-
proces van het Havenstraatterrein. Dit
besluit bevat onder meer de visie, het
ruimtelijk kader en de financiële para-
graaf. Het investeringsbesluit beoogt
een kansrijke transformatie van een
gebied met tijdelijke bedrijfsbebou-
wing naar een gemengd binnenstede-
lijk woon-werkgebied. Aan de deelraad
wordt gevraagd in te stemmen met het
Investeringsbesluit Havenstraatterrein
en deze ter vaststelling voor te dragen
aan de gemeenteraad.

Balletklassen: bekrachtiging
aanvullende kosten 
Momenteel zijn er twee ballet-
klassen in Zuid waarin kinderen
zitten, die geselecteerd zijn door de
Amsterdamse Hogeschool voor de

Kunsten (AHK) om de opleiding tot
balletdanser te volgen. In deze
klassen wordt het reguliere onder-
wijs gecombineerd met dagelijkse
balletlessen. De deelraad hecht veel
belang aan differentiatie in het
onderwijs en heeft besloten om
hiervoor structureel budget 
beschikbaar te stellen. De deelraad
wordt gevraagd de Verordening
voorzieningen lokaal onderwijsbe-
leid stadsdeel Zuid aan te vullen met
de voorziening ‘Bekostiging instand-
houding balletklassen’ en conform
de Wet op het primair onderwijs te
bekrachtigen. 

Convenant parkeerplan
Amsterdam
In samenwerking met de stadsdelen is
in 2012 het Parkeerplan Amsterdam
vastgesteld. In het parkeerplan is de
ambitie vastgelegd om in de komende

jaren in het parkeerplangebied (delen
van Centrum, Zuid, Oost en West)
het autoparkeren langs drie gelijk-
waardige doelstellingen te gaan regu-
leren door meer inpandige
parkeerplekken te realiseren: autoluw,
beter bereikbaar en kortere wacht-
lijsten. De deelraad wordt gevraagd in
te stemmen met dit samenwerkings-
convenant.

Boerenweteringgarage: 
bijdrageregeling funderings-
herstel
Onder de pandeigenaren in de
omgeving van de beoogde locatie
voor de Boerenweteringgarage
bestaat zorg voor verzakkingen. De
deelraad onderkent dit gevoel en wil
bij dit soort grote projecten extra
aandacht voor bouwrisico’s. Daarom
heeft het dagelijks bestuur (DB) een
funderingherstelprocedure gefor-
muleerd, waaraan een financiële
bijdrageregeling is gekoppeld. De
deelraad wordt gevraagd de bijdrage-
regeling voor funderingsherstel
Boerenwetering vast te stellen.

Meer agendapunten
Onderstaande onderwerpen staan ook
(onder voorbehoud) op de agenda:
■ Instellen bestemmingsreserve

leges splitsen
■ Verhoging plafond egalisatie-

reserve

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de griffie via telefoon-
nummer: 020 252 1345 of mailen
naar griffie@zuid.amsterdam.nl

De deelraad vergadert op 18 december
De laatste raadsvergadering van dit jaar vindt plaats op woensdag 18
december vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor op
de President Kennedylaan 923. Op de agenda staan onder meer,
onder voorbehoud van de behandeling in de raadscommissies, de
volgende onderwerpen.

Legesverordening Stadsdeel
Zuid 2014 en legestabel 
De verordening op de heffing en
invordering van de leges 2014, inclu-
sief de bijbehorende tarieventabel,
treedt in werking met ingang van de
eerste dag na deze bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing
is 1 januari 2014. Hiermee vervalt de
Legesverordening Stadsdeel Zuid
2013, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op belastbare feiten
die zich vóór die datum hebben
voorgedaan.

Verordening Precariobelasting
Zuid 2014 en tarieventabel
2014 
De verordening op de heffing en
invordering precariobelasting Zuid
2014, inclusief de bijbehorende
tarieventabel 2014, treedt in werking
met ingang van de eerste dag na deze
bekendmaking. De datum van
ingang van de heffing is 1 januari
2014. Hiermee vervallen de

Verordening Precariobelasting Zuid
2013 en tarieventabel 2013, met dien
verstande dat zij van toepassing
blijven op belastbare feiten die zich
vóór die datum hebben voorgedaan.

Tarief Afvalstoffenheffing en
Reinigingsrecht 2014 
De verordening afvalstoffenheffing
en reinigingsrecht bedrijfsvuil
Stadsdeel Zuid 2014 treedt in
werking met ingang van de eerste
dag na deze bekendmaking. De
datum van ingang van de heffing is 1
januari 2014. Hiermee vervalt de
Verordening afvalstoffenheffing en
reinigingsrecht bedrijfsvuil
Stadsdeel Zuid 2013, met dien
verstande dat deze van toepassing
blijft op belastbare feiten die zich
vóór die datum hebben voorgedaan.

Heffingsverordening markt-
gelden en staanplaatsen buiten
de markt Stadsdeel Zuid 2014
De Heffingsverordening markt-

gelden en staanplaatsgelden buiten
de markt Stadsdeel Zuid 2014, inclu-
sief de bijbehorende tarieventa-
bellen, treedt in werking met ingang
van de eerste dag na deze bekendma-
king. De datum van ingang van de
heffing is 1 januari 2014. Hiermee
vervalt de Heffingsverordening
marktgelden en staanplaatsgelden
buiten de markt Stadsdeel Zuid 2012,
met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op belastbare feiten
die zich vóór die datum hebben
voorgedaan.

Meer informatie
Alle verordeningen en nieuwe
tarieven zijn te lezen op onze
website: www.zuid.amsterdam.nl. >
bestuur en organisatie > deelraad >
raadsinformatie. Deze verorde-
ningen vindt u verder in het regelge-
vingregister van de gemeente
Amsterdam:
www.regelgeving.amsterdam.nl.
De papieren versies liggen voor een
ieder ter inzage bij de balies van
stadsdeelkantoor President
Kennedylaan 923 en Loket Tripolis,
Burgerweeshuispad 301. 

Bekendmakingen

Nieuwe verordeningen Leges, Precariobelasting,
Afvalstoffenheffing en Marktgelden
De voorzitter van de deelraad en de griffier van Stadsdeel Zuid maken
ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de deelraad in
zijn vergadering van 27 november 2013 heeft vastgesteld: 

Balletklas Olympiaschool (foto AG)
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Algemeen nummer: 14 020

Inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht: 14 020
(09.00-10.00 uur)
Meldingen openbare ruimte: 14 020
Bedrijfsafval: 020 252 1111
Horeca Overlast: 020 421 4567
Meldpunt Zorg en Overlast: 020 252 1670
Loket Zorg en Samenleven: 020 252 4255
e-mail: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl
website: www.zuid.amsterdam.nl
postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

President Kennedylaan 923 
Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur,
behalve donderdag tot 20.00 uur

Burgerzaken
Voor alle openingstijden voor Burgerzaken kijk
op: www.zuid.amsterdam.nl>contact>openings-
tijden
Ma, di, wo, vr Inloop: 08.30-16.00 uur
Do Inloop: 13.00-20.00 uur
Burgerlijke Stand
Ma, di, wo, vr Inloop en op afspraak: 

08.30-16.00 uur
Do Inloop en op afspraak: 

13.00-16.00 uur
Op afspraak: 16.00-20.00 uur

U kunt een afspraak maken via telefoon 14 020 of
via www.amsterdam.nl/openingstijden.

Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301
Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur,
behalve donderdag tot 20.00 uur

Burgerzaken
Ma, di, wo, vr Inloop en op afspraak:

08.30-16.00 uur
Do Inloop en op afspraak:

13.00-20.00 uur
Burgerlijke Stand
Ma, di, wo, vr Inloop en op afspraak:

08.30-16.00 uur
Do Inloop en op afspraak:

13.00-16.00 uur
Op afspraak: 16.00-20.00 uur

Vergunningen
Ma, di, wo, vr 08.30-12.00 uur (inloop)
Ma, di, wo, vr             12.00-16.00 uur (op afspraak)
Do 13.00 - 20.00 uur (op afspraak)

Loket Zorg en Samenleven
Voor informatie en advies over
Wmo-voorzieningen, zorg en welzijn.
e-mail: loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl
telefoon: 020 252 4255

Voor alle locaties en inloopspreekuren kijk op
onze website: www.zuid.amsterdam.nl

Een afspraak maken is niet nodig, u kunt
gewoon langsgaan. De eerstkomende
spreekuren zijn:

Paul Slettenhaar (VVD), voorzitter
vrijdag 13 december, 10.30-11.30 uur 
Huis van de Wijk Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 112

Egbert de Vries (PvdA), vice-voorzitter
maandag 16 december, 16.00-17.00 uur
Huis van de Wijk Rivierenbuurt
Rijnstraat 115

Joep Blaas (D66)
dinsdag 17 december, 16.00-17.00 uur
Huis van de Wijk Coenen-Lydia
Roelof Hartplein 2a

Marco Kreuger (VVD)
Het spreekuur van 24 december vervalt.
Eerstvolgende spreekuur: 
dinsdag  7 januari, 16.00-17.00 uur
Huis van de Wijk Olympus 
Hygiëaplein 10

Simone Kukenheim (D66)
donderdag 19 december, 16.00-17.00 uur.
Huis van de Wijk De Pijp
Tweede van der Helststraat 66

Spreekuren
dagelijks bestuur

Colofon
Stadsdeelkrant Zuid wordt tweewekelijks 
huis-aan-huis verspreid.
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Stadsdeel Zuid, dan wel de met het stadsdeel
samenwerkende derden, aanvaardt geen aanspra-
kelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledig-
heden en eventuele gevolgen van het handelen op
grond van de inhoud van Stadsdeelkrant Zuid.

Suggesties, tips of reacties?
e-mail: stadsdeelkrant@zuid.amsterdam.nl   
post: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 
1070 BA Amsterdam

Contact en openingstijden

Officiële
bekendmakingen

Niet-actuele bestemmingsplannen
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid maakt bekend,
overeenkomstig artikel 3.1 lid 5 van de Wet ruimtelijke
ordening, dat voor delen van stadsdeel Zuid geen of een
verouderd bestemmingsplan geldt. 
Het gaat om de volgende gebieden:
■ Ferdinand Bolstraat, tussen de Singelgracht en de

Albert Cuypstraat (tracé Noord/Zuid-lijn);
■ Ferdinand Bolstraat, tussen de Ceintuurbaan en het

Amstelkanaal (tracé Noord/Zuid-lijn);
■ Beatrixpark, noordzijde, grofweg begrensd door de

Diepenbrockstraat, de Boerenwetering, (het verleng-
de van) de Prinses Irenestraat en het water in het
Beatrixpark zelf;

■ Delen van het Beatrixpark gelegen achter percelen
langs de Diepenbrockstraat;

■ Delen van het Zuideramstelkanaal, ter hoogte van de
Bernard Zweerskade, de Stadionkade (ter hoogte van
de Parnassusweg) en ten noorden van de Fred.
Roeskestraat nrs. 74 t/m 94;

■ Het bebouwde deel van het achtererf van
Minervalaan 19;

■ Het perceel Valeriusstraat 85A;
■ Het grond- en waterperceel van de jachthaven in het

Olympiakanaal;
■ Het gebied van het project Havenstraatterrein, grof-

weg begrensd door de Amstelveenseweg, de
Karperweg, de Havenstraat, de zuidoostzijde van de
tramremise en de kop van het Natuureiland bij het
Piet Kranenbergpad;

■ Het midden van de Amstelveenseweg tussen de
Vaartstraat en Havenstraat;

■ De ringweg A10, ter plaatse van de brug over de
Schinkel, met een klein deel water van het Nieuwe
Meer;

■ De ringweg A10, ter plaatse van de brug over de
Amstel.

Een kaart met daarop de bovengenoemde gebieden ligt
tezamen met deze kennisgeving met ingang van 16
december 2013 ter inzage bij onze informatiecentra op
de stadsdeelkantoren President Kennedylaan 923 en
Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van
08.00 tot 17.00 uur en op de donderdag tot 20.00 uur. U
kunt de stukken tevens inzien op www.zuid.amster-
dam.nl/bestemmingsplannen.

Deze kennisgeving betreft feitelijke informatie en vloeit
voort uit de wet. Het indienen van een zienswijze en/of
het instellen van bezwaar dan wel beroep is niet moge-
lijk. 

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingspro-
cedure): Dora Tamanaplein

■ het bouwen van een ondergrondse parkeergarage op
het Dora Tamanaplein, met in- en uitrit naar de
Tolstraat (omgevingsvergunning tweede fase). 

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend
dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), voornemens zijn om een
omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende
activiteit op een terrein gelegen op het Dora
Tamanaplein (OLO 938119):

■ het bouwen van een bouwwerk (als bedoeld in art.
2.1, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht);

Terinzagelegging 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehoren-
de stukken liggen vanaf 16 december 2013 gedurende zes
weken ter inzage bij onze informatiecentra op het stads-
deelkantoor Burgerweeshuispad 301, geopend op werk-
dagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien is de infor-
matiebalie op donderdagavond tot 20.00 uur open. 

De ontwerpbeschikking kunt u ook bekijken via onze
internetsite www.zuid.amsterdam.nl/publicaties, onder
‘Stukken ter inzage’. 

Zienswijze
Gedurende genoemde periode kan een ieder een ziens-
wijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk of
mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel
Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Voor uw
mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de afdeling Vergunningen.

Ontwerpbeschikking Wabo (uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure) en aanverwant ontwerpbe-
sluit wegonttrekking Gelderlandplein

De transformatie en uitbreiding van het winkel-
centrum Gelderlandplein (fase 2 en 3)
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn de omge-
vingsvergunning, met OLO-nummer: 813757, te verle-
nen voor de volgende activiteiten:
■ het gebruiken van gronden in strijd met het bestem-

mingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c, Wabo);
■ het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1,

onder a, Wabo);

Aanverwante ontwerpbesluiten
Ten behoeve van de realisatie van bovengenoemd pro-
ject is het tevens nodig om op grond van artikel 9 van de
Wegenwet een deel van het openbaar terrein gelegen
rondom het huidige en uit te breiden winkelgebied
Gelderlandplein te onttrekken aan de openbaarheid. 

Terinzageligging 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehoren-
de stukken en het ontwerpbesluit wegonttrekking
Gelderlandplein en alle bijbehorende stukken liggen van
maandag 16 december 2013 tot en met vrijdag 24
januari 2014 tijdens de openingstijden ter inzage bij
onze informatiecentra op het stadsdeelkantoor President
Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301, geopend
op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien zijn
beide informatiebalies op donderdagavond tot 20.00 uur
geopend

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken en
het ontwerpbesluit wegonttrekking Gelderlandplein
met bijbehorende stukken kunnen tevens digitaal beke-
ken worden via onze internetsite www.zuid.amster-
dam.nl/publicaties, onder ’Stukken ter inzage’. 

Zienswijze
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze
met betrekking tot het ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning en het ontwerpbesluit wegonttrekking
Gelderlandplein schriftelijk of mondeling kenbaar
maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan
het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019,
1070 BA Amsterdam. Voor uw mondelinge reactie kunt
u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling
Vergunningen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uit-
eindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschik-
king en men belanghebbende is.

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingspro-
cedure): Gelderlandplein 75 

Gebruikswijziging van het kantoorgebouw
Gelderlandplein 75
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn de omge-
vingsvergunning, met OLO-nummer 815541, te verle-
nen voor de volgende activiteit:
■ het gebruiken van gronden in strijd met het bestem-

mingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c, Wabo);
Inzake; 
■ een gebruikswijziging van het kantoorgebouw

Gelderlandplein 75, de eerste verdieping (75 A en 75
B) van kantoor/winkel naar horeca II en de tweede
tot en met de zesde verdieping (75 C t/m 75 M) van
kantoor naar hotel

Terinzagelegging 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehoren-
de stukken liggen van maandag  16 december tot en
met vrijdag 24 januari 2014 tijdens de openingstijden
ter inzage bij onze informatiecentra op het stadsdeel-
kantoor President Kennedylaan 923 en
Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van
08.00 tot 17.00 uur. Bovendien zijn beide informatieba-
lies op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. 

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken kan
tevens digitaal bekeken worden via onze internetsite
www.zuid.amsterdam.nl/bekendmakingen, onder
Omgevingsvergunning bij week 51, 2013.

Zienswijze
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze
met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk of monde-
ling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u
sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid,
postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Voor uw monde-
linge reactie kunt u contact opnemen met het secretari-
aat van de afdeling Vergunningen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uit-
eindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschik-
king en men belanghebbende is.

Mededeling beschikking Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht
(uitgebreide voorbereidingsprocedure): Amsteldijk
273 Amsterdam
Het project betreft het oprichten van een crematorium
gebouw, het aanleggen van een parkeerplaats voor 31
parkeerplaatsen en het kappen van 40 bomen op het ter-
rein van begraafplaats Zorgvlied met kadastraal perceel-
nummer AF 921 op het adres Amsteldijk 273 in
Amsterdam.
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn omgevings-
vergunning te verlenen voor het oprichten van een cre-
matorium gebouw, het aanleggen van een parkeerplaats
voor 31 parkeerplaatsen en het kappen van 40 bomen op
het terrein van begraafplaats Zorgvlied met kadastraal
perceelnummer AF 921 op het adres Amsteldijk 273. Het

project omvat de volgende activiteiten:
■ Het bouwen van een bouwwerk, (artikel 2.1, lid 1, sub

a Wabo),;
■ Het gebruiken van gronden in strijd met het bestem-

mingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo);
■ Een houtopstand te vellen of doen vellen (artikel 2.2,

lid 1, onder g, Wabo).

Terinzagelegging
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken
liggen vanaf 12 december 2013 gedurende zes weken ter
inzage bij ons informatiecentrum op het stadsdeelkan-
toor Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen
van 8.00 tot 17.00 uur. Bovendien is de informatiebalie
op donderdagavond tot 20.00 uur open. Het besluit en
de bijbehorende stukken kunnen tevens bekeken wor-
den via onze internetsite
www.zuid.amsterdam.nl/publicaties, onder ‘Stukken
ter inzage’, en op www.ruimtelijkeplannen.nl
NL.IMRO.0363.K1308PBSTD-VG01

Beroep
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is
betrokken kan hiertegen binnen zes weken nadat
het besluit ter inzage is gelegd (overeenkomstig artikel
3:44, eerste lid, onderdeel a van de Algemene wet
bestuursrecht), beroep instellen bij de rechtbank
Amsterdam, sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Zo mogelijk dient een kopie van het
bestreden besluit bijgevoegd te worden. Wij maken u
erop attent dat slechts beroep tegen de  beschikking kan
worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Buitenveldert 2013 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend,
overeenkomstig artikel 3.8 leden 3 en 4 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro), dat de deelraad van
Stadsdeel Zuid op 28 november 2013 het bestemmings-
plan Buitenveldert 2013 gewijzigd heeft vastgesteld.
Daarbij is bepaald dat voor de locatie van de geometrisch
planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die
is ontleend aan de GBKN, versie december 2011. 

De deelraad heeft daarnaast besloten om geen exploita-
tieplan vast te stellen, als bedoeld in artikel 6.12 Wet
ruimtelijke ordening.

Plangrenzen
De plangrenzen van het ontwerpbestemmingsplan
Buitenveldert 2013 zijn als volgt.
Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door
het plangebied van het bestemmingsplan
Jachthavenweg e.o. en de grens van het grootstedelijk
gebied Zuidas: grofweg loopt de noordelijke grens van
het plangebied over de Koenenkade, Amstelveenseweg,
Overijsselweg, A.J. Ernststraat, Buitenveldertselaan, De
Boelelaan en langs de noordzijde van het Amstelpark tot
aan Ring A10 Zuid. Aan de oostzijde wordt het plange-
bied begrensd door de stadsdeelgrens, die in het midden
van de Amstel ligt. Aan de zuidzijde en de westzijde
wordt het plangebied begrensd door de gemeentegrens
met Amstelveen. Aan de zuidzijde is deze grens gelegen
in het midden van het water dat zich direct ten zuiden
van de Kalfjeslaan bevindt en aan de westzijde ligt de
gemeentegrens ten westen van de museumspoorlijn,
parallel aan de Amstelveenseweg.

Achtergrond
Voor het plangebied Buitenveldert 2013 is een deel van
de bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar en vormen
deze plannen geen actueel toetsingskader meer. Artikel
3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat
een bestemmingsplan eens per 10 jaar herzien dient te
worden. Daarmee wordt een actueel toetsingskader voor
ruimtelijke en functionele ontwikkelingen gewaar-
borgd. Een andere aanleiding tot het herzien van de
bestemmingsplannen vormt het uitgangspunt van de
Wro bestemmingsplannen gestandaardiseerd en digitaal
op te stellen. 

Geen bezwaar hogere instanties
Op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening is het vaststellingsbesluit van het gewijzigd
vastgestelde bestemmingsplan toegezonden aan het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I), Rijkswaterstaat Dienst Noord-
Holland en Gedeputeerde Staten van de Provincie
Noord-Holland (GS). Geen van deze instanties heeft te
kennen gegeven bezwaar te hebben tegen de publicatie
van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. 

Amendementen
Tijdens de vaststelling door de deelraad, zijn twee
amendementen aangenomen (A060-2013 en A074-
2013), die beide wijzigingen ten opzichte van het ter
vaststelling aangeboden bestemmingsplan inhouden.
De uitwerking van deze amendementen leidt tot de vol-
gende wijzigingen:
■ In de regels wordt bij artikel 16.3.1 onder a het per-

centage van 10% gewijzigd naar 6% en wordt de zin-
snede “het totale oppervlak van het bouwwerk”
gewijzigd naar “de oppervlakte van het gebouw”;

■ In de regels wordt bij artikel 16.2.3 onder b het getal
“4,5” gewijzigd naar “3,5”.

Gewijzigde vaststelling 
Het bestemmingsplan Buitenveldert 2013 is ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastge-
steld. Een aantal ingediende zienswijzen hebben aanlei-
ding gegeven tot wijzigingen in het bestemmingsplan.
Ook zijn er enkele ambtshalve aanpassingen doorge-
voerd. De belangrijkste wijzigingen die zijn doorge-
voerd, betreffen:

■ De Gemengd – 1 en Gemengd – 4 bestemmingen zijn
samengevoegd tot 1 bestemming (Gemengd – 3
(buurtvoorzieningen)) en de overige Gemengd –
bestemmingen zijn omgenummerd;

■ Er is een nieuw artikel Centrum opgenomen in de
regels en verbeelding, ten behoeve van het mogelijk
maken van de uitbreiding van het winkelcentrum
Gelderlandplein;

■ De ontwikkelplannen op het Tennispark
Buitenveldert 2013 zijn uit de verbeelding en regels
gehaald en de bestaande situatie i.c.m. de bestaande
rechten zijn in het vastgestelde bestemmingsplan
opgenomen;

■ De sloopregeling uit de dubbelbestemming Waarde –
Cultuurhistorie is aangepast;

■ Het pand Van Heenvlietlaan 220 krijgt de bestem-
ming Wonen;

■ Het omzetten van het bouwrecht voor de woningen
langs de Amstelveenseweg van een maximum
bebouwingspercentage per perceel naar het inteke-
nen van een bouwvlak op de verbeelding.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de
deelraad van Stadsdeel Zuid is de ‘Nota van wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013’, waarin
alle wijzigingen zijn aangegeven, vastgesteld. Voor een
volledig overzicht van de wijzigingen die tussen het
ontwerpbestemmingsplan en het vastgestelde bestem-
mingsplan zijn aangebracht, wordt verwezen naar de
Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan
Buitenveldert 2013.

Terinzagelegging
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt voor
een ieder zes weken ter inzage met ingang van maandag
16 december 2013 tot en met maandag 27 januari 2014. 

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
Buitenveldert 2013 is als volgt digitaal raadpleegbaar en
beschikbaar: 
■ Op ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ onder: http://ruimtelij-

keplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.
0363.K1206BPSTD-VG01; 

■ Op de website ‘Ruimtelijke Plannen Amsterdam’:
www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl. 

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan tevens
(in PDF) bekeken worden via onze internetsite
www.zuid.amsterdam.nl/bestemmingsplannen, onder
’75 Buitenveldert 2013’. 

De stukken kunt u ook inzien bij onze informatiecentra
op de stadsdeelkantoren President Kennedylaan 923 en
Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van
08.00 tot 17.00 uur en op de donderdag tot 20.00 uur. 

Beroep 
Tegen het vaststellingsbesluit kan binnen de termijn van
tervisielegging beroep worden ingesteld bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA te Den Haag. Meer informatie staat op
de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. 

Beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld door: 
■ belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ont-

werpbestemmingsplan bij de deelraad kenbaar heb-
ben gemaakt, dan wel door belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan bij de
deelraad kenbaar te hebben gemaakt; 

■ een ieder als het gaat om de wijzigingen die de deel-
raad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Het besluit van de deelraad treedt in werking daags na
afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de
beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep
een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening
is ingediend bij de voorzitter van bovengenoemde afde-
ling van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Verkiezingen bestuurscommissie: inschrijving aan-
duiding (politieke) groeperingen en stichtingen
De voorzitter van het dagelijks bestuur van Stadsdeel
Zuid maakt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid
1, van de Kieswet en artikel 5, lid 4 van de Verordening
op de bestuurscommissies bekend, dat politieke groepe-
ringen en niet-politieke groeperingen die een vereniging
zijn met volledige rechtsbevoegdheid, alsmede stichtin-
gen, kunnen verzoeken, ten behoeve van de op 19 maart
2014 te houden verkiezing van de leden van het alge-
meen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel
Zuid, hun aanduiding daarvan in te schrijven in een
register.
Het centraal stembureau zal het register voor deze ver-
kiezing aanleggen. De kandidaatstelling zal plaats vin-
den op 3 februari 2014.
Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht tot
het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden
van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie,
gevestigd bij het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid.
Het verzoek dient uiterlijk op 23 december 2013 te zijn
ontvangen.
Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij
de Kiesraad of bij een van de centraal stembureaus pro-
vinciale staten Noord-Holland, gemeenteraad
Amsterdam, stadsdeelraad Zuid is geregistreerd, hoeven
geen inschrijving aan te vragen.
Voor de registratie moet een waarborgsom van € 112,50
worden betaald aan het stadsdeel.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften
betreffende de inschrijving worden op het stadsdeelkan-
toor verstrekt.

Amsterdam, 7 november 2013

Besluit vaststelling Beschikking Hogere waarden
Wet Geluidhinder bestemmingsplan
Buitenveldert 2013 

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend,
op grond van het bepaalde in artikel 3:42 Algemene wet
bestuursrecht, dat hogere grenswaarden zijn vastgesteld
als bedoeld in de Wet geluidhinder voor de geluidsbelas-
ting op de gevels van panden. 

Het betreffen panden, gelegen binnen het plangebied
van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
Buitenveldert 2013, waarbij een omzetting naar een
geluidsgevoelige functie mogelijk wordt gemaakt. 

Afwijkende termijn
Het besluit van het dagelijks bestuur gaat gepaard met
de vaststelling van een bestemmingsplan. Daarom
begint de termijn voor het indienen van een beroep-
schrift tegen het besluit tot vaststelling van hogere
waarden Wet geluidhinder, in afwijking van artikel 6:8
van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van de
dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan; zijnde
16 december 2013. De beroepstermijn duurt zes weken
en eindigt daarom op 27 januari 2014.

Het besluit (met bijbehorende onderbouwing) kunt u
tijdens de terinzagelegging inzien bij onze informatie-
centra op de stadsdeelkantoren President Kennedylaan
923 en Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen
van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien zijn beide informa-

tiebalies op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. 

Beroep
Op grond van artikel 146 van de Wet geluidhinder,
hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en in samenhang
met artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht,
kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep-
schrift moet u in tweevoud versturen aan de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA Den Haag. 
Als een belanghebbende gedurende de beroepstermijn
tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking
totdat op dit verzoek is beslist.

Amsterdam, 12 december 2013

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid,

P.P.J. Slettenhaar 
stadsdeelvoorzitter 

Y. Jakobs
waarnemend stadsdeelsecretaris


