Publicatie kapvergunning 30 bomen Heemstedestraat op 15 maart 2013 op de website van Zuid

De kapaanvraag voor 30 bomen was gepubliceerd op 1 februari 2013.

Het besluit is 14 maart 2013 aan de aanvrager, het eigen stadsdeel Zuid, verzonden.

Het kapbesluit is in strijd met de Algemene Wet Bestuursrecht niet aan de overige 38 indieners van
zienswijzen toegezonden. Dit is een schending van EVRM 6, recht op alle informatie en eerlijke
procedure.

De zienswijze van de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen had andere punten die niet worden genoemd.
Hierdoor is er geen sprake van een juiste en volledige motivering van het besluit. Zie hierna deze
zienswijze van de Stichting en de Vereniging.

Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid,
Postbus 74019,
74019,
Pres. Kennedylaan 923,
1079 MZ Amsterdam.
Per fax aan nr. 020020-2524365

Amsterdam , 15 februari 2013

Blad 1 van 2

Voorlopige zienswijze
De Stichting Belangenbehartiging Bewoners en Ondernemers OudOud- Zuid heeft bezwaren tegen de kapaanvraag
voor 30 bomen in de openbare ruimte van de Heemstedestraat met de nrs. 4 tot 64 en 1 tot 51 en geeft haar
zienswijze, op grond van de publicatie ( 11-2-2013) met stukken ter inzage vanaf 4 februari jl. na afspraak.
Er wordt een klacht ingediend tegen de afdeling vergunningen, vanwege de maatregel om stukken niet langer ter
inzage te leggen bij verleende omgevingsvergunningen.
Dit geldt ook voor aanvragen voor een kapvergunning.
Het kostt
kostte 4 dagen om op 7 februari inzage te krijgen in stukken, nadat elke dag gebeld moest worden.
De klacht richt zich ook tegen 14020, aangezien
aangezien op de eerste dag ( 44-2-2013, rond 16.15 uur) van de inzage
tegenwerking ontstond, omdat voor inzage het burgerburger-servicenummer werd geëist en bij protest hiertegen de
verbinding wed verbroken toen de naam werd gevraagd van de gemeentelijke medewerker.
medewerker.
Aangezien de gemeente alle telefoongesprekken opneemt, is dit makkelijk terug te vinden.
U heeft op dit punt een verplichting tot doorzending van de in deze zienswijze opgenomen klacht.
Na meerdere pogingen kon rechtstreeks naar uw afdeling worden gebeld.
gebeld.
Tegen uw verdere beperking voor telefonisch contact, getuige de publicatie van 8 februari jl. , wordt bezwaar
gemaakt, aangezien mensen zonder mail de afdeling vergunningen niet langer kunnen bereiken.
Het recht op tijdige
tijdige inzage wordt zo opgehouden, ontmoedigd en onmogelijk gemaakt.
U heeft zich te houden aan artikel 6 EVRM.
Uw argument, dat er weinig gebruik van inzage werd gemaakt, is niet na te gaan.
Het stadsdeel Oost bv. publiceert alle aanvragen en vergunningen wekelijks in het weekblad De Echo op hun
website en in de eigen stadsdeelkrant. Alle stukken liggen ook ter inzage, zoals bij de meeste stadsdelen.
Wat is erop tegen om na telefonisch contact op uw rechtstreekse nummer de stukken op te vragen die ingezien
willen worden n.a.v. een bekendmaking?
bekendmaking?
Een afschrift van deze stukken
stukken kan dan bij de balie worden gelegd om te worden opgehaald.
Het volgende punt betreft de bezwaren tegen het kapvoornemen en de wijze van inspraak.
Volgens opgave zou er inspraak over de herinrichting hebben plaatsgehad
plaatsgehad van 24 mei tot 6 juli 2012.
Betreffende informatie is pas eind juni 2012 op de website van stadsdeel Zuid geplaatst n.a.v. klachten.
De Stichting heeft ook een inspraakreactie gegeven, samen met 21 andere omwonenden die niet waren
geïnformeerd. Het stadsdeel
stadsdeel is onterecht uitgegaan van 16 reacties. Er is geen openheid gegeven.
Zie de brief met kenmerk: 2012/12761.
Ook omwonenden zijn belanghebbenden die zicht hebben op de bomen.
Daarmee is geen rekening gehouden.
De bewoners
bewoners werden na juli 2012 niet meer geïnformeerd ofof- gewezen op de nota van beantwoording.
uitgestelde,, nog te houden commissiebespreking over de
Met de kapaanvraag wordt vooruitgelopen op een uitgestelde
herinrichting en een rapport over de doorstroomsnelheid voor de tram, wat bewonersinvloed tot
tot een farce maakt.
De centrale stad heeft inspraak gehouden over het mobiliteitsplan, waarin is vastgelegd,
vastgelegd, dat bij een
herinrichting het bestaande groen uitgangspunt blijft en maatwerk moet worden geleverd.
Kap is daarmee in strijd.
Hierbij worden alle
alle aangevoerde argumenten van de Vereniging ZuidZuid- en Pijpbelangen in hun zienswijze
aan zowel de Gemeente ( mobiliteitsplan) als aan het stadsdeel Zuid ( kapaanvraag) overgenomen.
-De variant 22-B dient te worden uitgevoerd.
De verkeersveiligheid kan met
met behoud van de bomen ook worden verbeterd.
Er is geen milieutoets en kap zal het aanzicht van de straat blijvend veranderen.
Er is sprake van grote aantasting van het stadsschoon, de natuurwaarden en het beeldbepalend zijn voor de
omgeving.
Kap betekent een verdere verslechtering van de leefbaarheid ( A
A--10) van de Hoofddorppleinbuurt en een ,
toename van het CO2volume
lume terug is.
CO2-gehalte, aangezien het tientallen jaren zal duren voor het bestaande vo
-Er is geen sprake van het krijgen van een eerlijke
eerlijkerlijke- en onafhankelijke procedure, de meerderheid (55%) van
bewoners/omwonenden sprak zich uit tegen de kap. ( voor variant 1)

-Door het kapbeleid blijft er sprake van het schenden van artikel 2, Europees Verdrag Rechten van de Mens,
(EVRM) gezien
gezien het recht op leven , schone lucht, tegen fijnstof,
COCO-2 en afscherming tegen verkeerslawaai van o.a. de AA-10 en het Hoofddorpplein.
Bij het boomonderzoek van 16 februari 2011 ontbreekt bijlage B, de plattegrond met de genummerde bomen.
Zo is het onmogelijk
onmogelijk om na te gaan welke boom welk nummer heeft.

De Stichting zal de zienswijze nog nader aanvullen.
Hoogachtend,
Stichting Belangenbehartiging Bewoners en Ondernemers Oud Zuid

Correspondentieadres: Saffierstraat
Saffierstraat 8 A hs., 1074 GR Amsterdam
De Stichting heeft geen besluit gekregen of een termijn om de zienswijze nader aan te vullen.
=================================================================

Amsterdam, 16 februari 2013

Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid,
Pres. Kennedylaan 923,
1079 MZ Amsterdam.
Zienswijze
De Vereniging Zuid- en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur geeft hierbij haar zienswijze
tegen de aanvraag kapvergunning onder OLO-nummer 708859 , voor 30 bomen in de openbare
ruimte van de Heemstedestraat. ( huisnummers: 4-64 en 1 tot 51). Dit op grond van uw
publicatie van 1 februari 2013.
-Met de kapaanvraag wordt vooruitgelopen op een uitgestelde- nog te houden
Commissiebespreking over de herinrichting, wat bewonersinvloed tot een farce maakt.
De centrale stad moet de inspraak-reacties over het mobiliteitsplan nog verwerken,
waarin is vastgelegd, dat bij een herinrichting het bestaande groen uitgangspunt blijft
en maatwerk moet worden geleverd. Kap is daarmee in strijd.
De Vereniging heeft eveneens een inspraakreactie gegeven (21-1-2013) en daarnaast
de Gemeenteraad van Amsterdam verzocht in te grijpen, aangezien de “plusnetten” nu al door
stadsdeel Zuid worden gebruikt als kapargument van gezonde- en grote bomen.
De gemeenteraad is gevraagd om in de mobiliteitsnota het te leveren “maatwerk” bij aanwezige
karakteristieke groenvoorziening nog meer te benadrukken en dit effectief Centraal Stedelijk
te regelen
-De variant 2-B dient te worden uitgevoerd.
De verkeersveiligheid kan met behoud van de bomen ook worden verbeterd.
Er is geen milieutoets en kap zal het aanzicht van de straat blijvend veranderen.
Er is sprake van grote aantasting van het stadsschoon, de natuurwaarden en het
beeldbepalend zijn voor de omgeving.
-Kap betekent een verdere verslechtering van de leefbaarheid ( A-10) van de
Hoofddorppleinbuurt en een toename van het CO2-gehalte, aangezien het tientallen jaren zal
duren voor het bestaande volume terug is.
-Er is geen sprake van het krijgen van een eerlijke- en onafhankelijke procedure, de
meerderheid ( 55%) van bewoners/omwonenden spraken zich uit tegen de kap.
-Door het kapbeleid blijft er sprake van het schenden van artikel 2, Europees Verdrag
Rechten van de Mens, (EVRM) gezien het recht op leven , schone lucht, tegen fijnstof,
CO-2 en afscherming tegen verkeerslawaai van o.a. de A-10 en het Hoofddorpplein.
Hoogachtend, Vereniging Zuid- en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur

Voorzitter , T.F.I.M. Keijser
W.G.

Secretaris, H.J. van der Kleij
W.G.

Saffierstraat 204, 1074 GZ Amsterdam, postgiro: 6933242, e-mail: stem_zpbelangen@hotmail.com

De tekening heeft tijdens de periode voor het geven van een zienswijze niet ter inzage gelegen en is
achtergehouden. Het stuk is nu pas bij de vergunning meegezonden, zodat beïnvloeding van het
besluit niet mogelijk was en geen gelegenheid is geboden de zienswijze aan te vullen.

Zie de overige stukken onder de kapaanvraag, onderzoeksrapporten en de vaststelling van de nota
van beantwoording. Dit laatste stuk is nooit aan de bewoners die deelnamen aan de inspraak in de
vakantieperiode van juli 2012, toegezonden, ondanks verzoeken.

