OPROEP: maak bezwaar tegen kap
BETREFT: GROOTSCHALIGE KAPPLANNEN ARCHIEFTERREIN

Het Dora Tamanaplein en het terrein van het voormalige gemeentearchief
(Amsteldijk) moeten, als het aan het stadsdeel Oud-Zuid ligt, volledig worden
volgebouwd. Hierdoor dreigt al het groen zonder enige compensatie voor altijd te verdwijnen en
verloedert de leefbaarheid. De flora en fauna verdwijnen.
Dit voor een ondergrondse parkeergarage met 275 plaatsen voor niet bewoners. Dit betekent meer verkeer
en luchtvervuiling. Parkeren op straat is niet langer toegestaan. Deze schaalvergroting en dit beleid tasten
onze wijk aan, waaronder het volbouwen van de tuinen op basis van zg. vrijstellingen.
Op 20 november 2009 is voor 49 bomen een kap- en voor 4 bomen een verplantvergunning verleend.
U wordt opgeroepen daartegen bezwaar te maken. Dit kan nog tot donderdag 31 december 2009.
Mocht u nog niet gereageerd hebben, doe het alsnog. Maak desgewenst gebruik van het afgedrukte
standaardbezwaarschrift op de achterzijde en /of stuur een bezwaarschrift in uw eigen bewoordingen.
( Doe mee, anders verspeelt u uw recht in vervolgprocedures bij het mogelijk instellen van beroep.)
Met deze kap dreigt de leefbaarheid van de Pijp ( al de meest versteende wijk in Nederland ) nog
verder te verslechteren. Nu wordt het zuidoostelijke deel voor bijna 50% van haar enige
groenvoorziening beroofd, zonder enige reële compensatie.
Het stadsdeel Oud-Zuid heeft als aanvrager aan zichzelf een kapvergunning verleend en stort hier
voor alleen als financiële compensatie €. 72.000,- in de eigen stadsdeelkas.
De 49 bomen worden niet op de huidige locatie of in de directe omgeving herplant.
Eerder heeft de Provincie Noord-Holland onder leiding van Gedeputeerde Staten met als voorzitter
dhr. Borghouts ( GroenLinks) op 26 mei 2009 het Bestemmingsplan Archiefterrein goedgekeurd.
De anti-kap actie wordt o.a. georganiseerd door de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen. (een van haar
doelstellingen is op te komen voor de leefbaarheid, het groen en het behoud van de sociale
huurwoningen in Oud Zuid) Al 3 jaar lang wordt het splitsen van 350 woningen in
appartementsrechten van Woningcorporatie Eigen Haard in de Diamantbuurt tegengehouden.
Zuid- en Pijpbelangen zet zich al 16 jaar in voor bewoners en is ook zolang vertegenwoordigd in de
stadsdeelraad van Oud-Zuid.
Op 3 maart 2010 zijn er verkiezingen voor een nieuw en groter stadsdeel Zuid. U wordt opgeroepen
ons ook hierin te steunen, zodat wij uw belangen na 3 maart 2010 kunnen blijven behartigen.
Maak voor u zelf een kopie. Bezorg s.v.p. vóór 31 december a.s. uw reactie op de Saffierstraat 8-A-hs.
Per post aan de Ver. Zuid- en Pijpbelangen, Saffierstraat 204, 1074 GZ Amsterdam.
Zelf rechtstreeks sturen aan het stadsdeel. Per fax aan nr: 6781679 of per post aan:
stadsdeel Oud-Zuid, het Dagelijks Bestuur, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.
Per email: stadsdeel@oudzuid.amsterdam.nl.

Stuur ons dan s.v.p. een kopie als bewijs van uw deelname en als controle richting het stadsdeel

Met vriendelijke groet , Theo Keijser voorzitter Zuid- en Pijpbelangen

Z.O.Z.

Informatie: telnr. 020-6757025. E-mail: stem_zpbelangen@hotmail.com. Kijk op www.zpbelangen.org
( Giften voor de drukkosten zijn welkom op postgiro: 6933242, t.b.v. de Ver. Zuid- en Pijpbelangen, te Amsterdam)

Bezwaarschrift

Amsterdam, december 2009

Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-Zuid, Koninginneweg 1, 1071 HZ A’dam.
-Ondergetekende maakt hierbij bezwaar tegen de verleende kapvergunning voor 49 bomen en
het verplanten van 4 bomen( onder kap nr. 60-1289) en dient op grond van artikel 7.1 Awb een
bezwaarschrift in. (heeft kennis genomen van de publicatie in de stadsdeelkrant, 26 november jl.)
-Het volledig vol- en onderbouwen van het Dora Tamanaplein gaat ten koste van alle bomen, die
niet terugkomen.
-Het plein is in de jaren ’80 als compensatie voor de bouw van Tabitha aangewezen als speelen groenvoorziening. Daar mag geen millimeter vanaf. De wijk is al maximaal verdicht.
-De leefbaarheid van bewoners dient voorop te staan. De buurt wenst niet de prijs te betalen
voor de winsten die de gemeente en Ymere op het project willen maken. ( tekorten NZ-lijn)
-Er wordt met klem afstand genomen van dit anti-groenbeleid. Hiermee toont dit
deelraadsbestuur bestaande uit GroenLinks, P.v.d.A haar ware gezicht.
(Soortgelijke projecten worden ook op het Stadionplein en de Theophile de Bockpark ten koste
van het groen ontwikkeld. Ook bij het Aalsmeerplein is voor 38 bomen een kapvergunning
afgegeven, NB. voor tijdelijke bebouwing. Honderden bewoners protesteren momenteel hiertegen)
Aan het landelijke beleid, ( Ministerie VROM, Ver. Nederlandse Gemeente, Minister Verburg)
voor een inhaalslag in wijken met weinig groen, wordt geen gevolg gegeven.
-Evenmin is voldaan aan EVRM 6 ( het krijgen van een eerlijke en onafhankelijke procedure)
-Zo ontbraken bijna alle zienswijzen en werd er slechts een selectie gemaakt uit 3 brieven, om
zo het protest te minimaliseren. -Het besluit is niet voldoende gemotiveerd.
-Met de inbreng van zeker 50 bewoners heeft u niets gedaan.
-Er zijn nieuwe stukken ingebracht waarop vooraf niet kon worden gereageerd.
-Er is ondanks verzoeken nog steeds geen gevolg gegeven aan een juiste bomenkaart in de
voorgeschreven schaal van 1: 100.
-Er is niet voldaan aan artikel 3.41 Awb, aangezien diverse indieners van zienswijzen geen
kapbesluit is toegezonden. -Evenmin is voldaan aan Afd 3.4 Awb, doordat bewoners niet zijn geïnformeerd over het kapvoornemen, ( 11-8-2009) wegens het niet bezorgen van de stadsdeelkrant.
-Er is geheel niet ingegaan op de illegaal gepleegde kap van 14 bomen in de Rustenburgerstraat.
Deze zijn buiten de overzichtstekening gehouden, maar vallen wel binnen het project.
-Er wordt onveilig en te gehaast gewerkt, gezien het dodelijke ongeluk bij de bouw ,vorige week.
Het bezwaar richt zich met name tegen het niet herplanten, ook niet in de directe omgeving,
waarbij elk ( her) beplantingsplan ontbreekt.
-Er wordt nog steeds om heen gepraat waarheen de 4 z.g. dakplatanen worden verplant.
Dat betreft ook de mogelijke aanplant van 27 klein-blijvende bomen, die er misschien komen.
-De kap van 10-tallen beeldbepalende bomen is ontoelaatbaar, aangezien herplant van bomen op
een garagedak onmogelijk is en een toekomstige groene inrichting nooit de kap zal compenseren.
Aangezien er in de Zuid-Oost-Pijp geen extra ruimte is om de schade aan milieu als gevolg van de
kap te compenseren, dient hiervan te worden afgezien. Anders is sprake van het schenden van
artikel 2, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (recht op leven ,schone lucht zonder
fijnstof, CO2.) Evenmin wordt nog voldaan aan het recht op een minimaal aantal m2 groen en is
er onvoldoende afscherming tegen lawaai van de Amsteldijk.
Amsterdam behoort tot een van de zwaarst vervuilde gebieden in Europa.
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