Beste buurtbewoners

Amsterdam, december 2009

Informatie over de verleende kapvergunning voor 38
bomen in uw buurt en oproep hiertegen bezwaar te maken
( Informatie: bel ons 020-6757025 of kijk op www.zpbelangen.org)
In april 2009 heeft de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen bewoners
geïnformeerd over de voorgenomen kap van 38 bomen aan de Anthony
Fokkerweg en opgeroepen de actie te ondersteunen.
Meer dan 100 bewoners stuurden een z.g. zienswijze.
Op 19 november 2009 is voor 38 bomen een kapvergunning verleend. Het stadsdeelbestuur bestaande uit de
P.v.d.A. / GroenLinks wil deze gezonde bomen overbodig kappen voor de “tijdelijke” plaatsing van 285
studenten-containerwoningen ( voor maximaal 5 jaar) in de groenstrook langs de Anthony Fokkerweg en tussen
de Henk Sneevlietweg. De 38 bomen worden niet op de huidige locatie herplant. Dit betekent een verdere
verslechtering van de leefbaarheid van de Hoofdorppleinbuurt en een toename van het CO2. De 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) 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 desgewenst gebruik van onderstaand standaardbezwaarschrift en/ of stuur een reactie in uw eigen
bewoordingen.
U kunt het bezwaarschrift op het hieronder aangegeven adres zelf in de bus doen of sturen aan het postadres
van de Vereniging. Wij zorgen dan, dat alle reacties bij het stadsdeel worden bezorgd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan het Dagelijks Bestuur
Bestuur van stadsdeel Oud Zuid, Koninginneweg 1, 1071 HZ Amsterdam.
-Ondergetekende maakt hierbij bezwaar tegen de verleende kapvergunning voor 38 bomen ( onder nr. 6060-1227 )

en dient op grond van artikel 7.1 Awb een bezwaarschrift in. ( heeft kennis genomen van de te late publicatie in
de stadsdeelkrant van 3 december jl.) -Er is geen milieutoets uitgevoerd, want de stukken ontbreken.
-De kapvergunning die ter inzage ligt is niet voorzien van een datum en daarbij ontbreken de even bladzijden.
bladzijden.
-Het bezwaar richt zich met name tegen het niet herplanten in de directe omgeving, waarbij ook een plan ontbreekt.
-De kap van
van zeker 1010-tal beeldbepalende bomen acht ondergetekende ontoelaatbaar, aangezien een herplant van
bomen uit slechts de derde
derde categorie ( tot maximaal 6 meter hoogte) nooit voldoende de voorgenomen kap zal
compenseren. Zodoende blijft er sprake van het schenden van artikel 2 EVRM. ( recht op leven ,schone lucht en
A--10.)
tegen fijnstof, CO2 en afscherming tegen lawaai van de A
10.)
-Een punt van bezwaar betreft het niet ter inzage liggen van de reacties van de ingediende zienswijzen, zodat
ondergetekende niet in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van alle informatie. Dit betekent een schenschending van artikel 6 EVRM.( recht op alle informatie en het krijgen van een eerlijke en onafhankelijke procedure.
procedure.))
-Opnieuw wordt niet voldaan aan de regels die van toepassing zijn op de kapaanvraag.
Op de bomenkaart ontbreken alle in de omgeving aanwezig zijnde objecten, waaronder de niet
niet te kappen bomen
en voldoet nog steeds niet aan de voorgeschreven schaal van 1:100.
1:100. Er is nu sprake van 1:400 , wat onleesbaar is.
-De belangen zijn in onvoldoende mate afgewogen, doordat niet is ingegaan op de aangegeven alternatieve locatie.
Dit betreft
betreft het al jarenlang braakliggende terrein aan de andere zijde van de AA-10 op de hoek van de
Vlaardingenlaan en de Overschiestraat. Dit idee heeft voldoende draagvlak.
-Langs de Henk Sneevlietweg verdwijnt ook groen, hetgeen niet wordt gecompenseerd, vanwege
vanwege een kleine
grenscorrectie tussen Oud Zuid ten gunste van stadsdeel Slotervaart,
Slotervaart, die de bestaande bebouwing wil vergroten.
-Ondergetekende onderschrijft de bezwaarschriften van de Stichting Belangenbehartiging Bewoners en
Ondernemers Oud Zuid en de Vereniging
Vereniging ZuidZuid- en Pijpbelangen
Pijpbelangen en neemt hun aanvullende argumenten over.
Handtekening……………………………….Naam…………………………………………………………………
Adres………………………………………………..Postcode…………………….Amsterdam, 14 december 2009
Ruimte voor eigen opmerkingen………………………………………………………………………..……………
Maak voor uw zelf een kopie. Bezorg s.v.p. vóór 31 december a.s. uw reactie op de Sassenheimstraat 54-II.
( 2e bus van onderen bij de fam. Meijer). Per post kan ook aan onderstaand adres.
Saffierstraat 204, 1074 GZ Amsterdam, telnr. 6757025, postgiro: 6933242, e-mail: stem_zpbelangen@hotmail.com

