
 
 
Aan de fracties en de leden van de Amsterdamse gemeenteraad   
 
Rekest 
 
A.S. woensdag 1 april staat het bestemmingsplan Amsteldijk 220 als agendapunt 19 op de agenda 
van de gemeenteraad. 
Bijgaand een korte brief, o.a. met de motivering waarom uitstel van de besluitvorming wordt 
gevraagd. Ook wordt om verbetering gevraagd van de communicatie en meer transparantie bij de 
gemeente Amsterdam. 
De "oren en ogen van de burgers" in stadsdeel Zuid worden op anti-democratische wijze genegeerd, 
waaronder de indieners van 227 zienswijzen die niet zijn gehoord. Zie klacht bij de bijlage. 
De meer dan 200 zienswijzen ( december 2014) over het bouwplan in relatie tot het 
bestemmingsplan moeten nog worden behandeld. Om de afweging van belangen correct te laten 
verlopen wordt uw raad ook gevraagd eerst hierop te wachten. 
 
Hoogachtend, H. van der Kleij 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Geachte SP fractie Amsterdamse gemeenteraad dhr. Van der Veen, 

N.a.v. ons gesprek met dhr. van der Veen heden 27-3-2015 betreffende Amsteldijk 220, agendapunt 
19 raad 1-4-2015 

Hierbij in de bijlage een van de 227 zienswijzen. 

In tegenstelling tot de Raadsadressen liggen de zienswijzen niet anoniem openbaar ter inzage, wel is 
er een overzichtslijst waarop niets staat. 



De raadsgriffie weigerde inzage in onze eigen zienswijze en weigerde ook te zeggen of alle bijlagen 
bij de bijgesloten zienswijze ter inzage lag voor de raadsleden. De eerder telefonisch gemaakte 
afspraak met Regina Dongor voor inzage bij de griffie werd plotseling afgezegd, want burgers 
mogen geen toegang hebben. 

Hiervoor is Ed Slotboom van Zuid verantwoordelijk. Ik moest over bovenstaande maar een klacht 
indienen bij de ombudsman of met Slotboom contact opnemen. 

Deze ambtenaar ( tel.2521932 ) was niet bereikbaar en werd telefonisch afgeschakeld.  Via 14020 
was deze wel aanwezige ambtenaar telfonisch onbereikbaar. Moest later maar terugbellen. 

Ter informatie; als je het gemeentelijke infonummer 14020 belt kunnen ze geen informatie geven 
over de SP in de gemeenteraad en de andere partijen. Zij maakten heden excuus dat zij niet kunnen 
doorverbinden naar de fractiekamers van de gemeentelijke politieke partijen.  

 

met vriendelijke groet,  H. van der Kleij  

 


