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                      Beste buurtbewoners 
                                                
 Informatie over de kaplijst voor bomen in uw buurt. 
 
    ( Informatie: bel ons 020-6757025 of kijk op www.zpbelangen.org) 
 
Het stadsdeelbestuur bestaande uit de  P.v.d.A. / GroenLinks wil de tuinen 
verder aantasten. Dit kapvoornemen en het beleid om de tuinen ondanks 
beschermende bepalingen vol te willen bouwen bedreigt de leefbaarheid 
van De Pijp en zal hierdoor nog verder verslechteren.  
In het bouwblok begrenst door de Eerste Sweelinckstraat, Tweede Jan 

Steen-, Van Wou- en Gov. Flinckstraat wil o.a. GW Bakker in de uitbouw gelegen in de tuinen een 
garage en appartementen bouwen. Voor een esdoorn in de daarnaast gelegen tuin aan de Eerste 
Sweelinckstraat 23 heeft de eigenaar een kapvergunning aangevraagd. Er vindt geen herplant plaats, 
omdat de resterende tuin op termijn wordt volgebouwd. ( al eerder werd in strijd met de regels de 
bestaande uitbouw inde tuin vergroot) 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 Oud-Zuid.  Steun ons op 3 maart a.s. 
Wij roepen u op de bewoners te ondersteunen. Desgewenst kunt u gebruik maken van de 
onderstaande standaardzienswijze of een reactie in uw eigen bewoordingen insturen. 
Bezorg uw reactie op het beneden in de brief aangegeven adres of stuur dit aan het postadres van 
de Vereniging. Wij zorgen dan, dat alle reacties bij het stadsdeel worden bezorgd. 
…………………………………………..afknippen……………………………………………. 
 
Aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud Zuid, Koninginneweg 1, 1071 HZ Amsterdam. 
 
-Hierbij geeft ondergetekende zijn / haar zienswijze tegen het kapvoornemen voor één  ruim 60 jaar oude  
gezonde esdoorn in de resterende binnentuin aan de Eerste Sweelinckstraat 23, n.a.v. een publicatie in  
de stadsdeelkrant van 17-12-2009, kapnr. 60-1343. ( de reactietermijn eindigt op 5 februari a.s.) 
 
-De kapvergunning dient niet te worden verleend, aangezien ter plaatse niet wordt gecompenseerd.  
-Dit betekent een verdere afname van de luchtzuiverende functie en nog vuilere lucht van de van Woustraat. 
-Ondergetekende onderschrijft de contra-expertise die uitgaat van snoei en het treffen van voorzieningen.  
-Er bestaat juist behoefte aan meer volwaardig groen en herplant van extra bomen en herstel van de tuinen. 
-In de directe omgeving is al te veel groen zonder enige compensatie verdwenen.  
-De boom moet blijven, vanwege de zware stankoverlast die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid 
van 4 restaurants met afzuigventilatoren. Nu gaat er nog een verfrissende- en schaduw werking vanuit, 
met name in de zomer. Het is nog het enige groen in dit gedeelte van het bouwblok. 
Uw tuinenbeleid rondom de F. Bolstraat en het omzetten van woningen in bedrijven die zijn gelegen in 
de zijstraten heeft geen draagvlak. U wordt dringend verzocht te stoppen met het beleid om dieper dan 
de bestaande achtergevels van panden in de tuinen te bouwen. ( Fr. Halsbuurt) 
-Met de voorgenomen kap en het niet herplanten van een gelijkwaardige voorziening op dezelfde locatie wordt 
mijn recht op leven geschonden. ( artikel 2 Europees Verdrag Rechten van de Mens ( EVRM).   
Amsterdam behoort tot een van de zwaarst vervuilde gebieden in Europa. 
 
Handtekening…………………………….Naam………………………………………………………….. 
 
Adres……………………………………………..Postcode…………………..Amsterdam, d.d…………. 
 
Ruimte voor eigen opmerkingen…………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Maak voor uw zelf een kopie. Bezorg s.v.p. vóór 6 februari  a.s. uw reactie op  Tweede  Jan Steenstraat 5-II.  
 
Per post kan ook aan onderstaand adres. Saffierstraat 204,  1074 GZ Amsterdam, telnr. 6757025, postgiro: 6933242, e-mail: 
stem_zpbelangen@hotmail.com_zpbelangen 



 
 

 


