
Stem 19 maart a.s. op de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen 
bij de verkiezingen in het Stadsdeel Zuid. Lijst nr. 28 

             
 Aan de kiezers/bewoners van Zuid,  buurtdeel Buitenveldert/ Rivierenbuurt 
 
Zuid- en Pijpbelangen is een onafhankelijke bewonerspartij die in 1993  
is ontstaan, mede uit onvrede tegen de bestaande- gevestigde politiek. 
De  wijkpartij is momenteel vertegenwoordigd in de stadsdeelraad Zuid.  
Dit al 20 jaar onafgebroken, vanaf 1994, eerst met 2 zetels in de raad van 
het toenmalige stadsdeel De Pijp. Na de diverse samenvoegingen vanaf 
1998 had de partij in de raadsperiode tot 2006 vier zetels in de raad van 
Oud-Zuid. ZPB doet nu voor de 6e keer mee aan de verkiezingen, maar 
dan voor de nieuwe bestuurscommissie in het stadsdeel Zuid.  

BELANGEN                Wie zijn wij en waar staan we voor?    

Het doel: een voet tussen de deur te krijgen in zaken als: het achterhouden van de wettelijk verplichte informatie 
aan bewoners en tegen de ambtelijke- en politieke willekeur in het algemeen.  (zo wilden de toenmalige bestuurs-
partijen GroenLinks en D66 van de Pijp in het Sarphatipark 300 bomen kappen, het Sarphatipark asfalteren en 
de binnentuinen van de Pijp volbouwen. Na jarenlange protesten en het voortijdig aftreden van genoemde partijen 
zorgden wij, dat het park behouden bleef en er eind 2004  een voorlopig einde kwam aan het beleid om de 
binnentuinen vol te bouwen).  * gekeerd tegen de invoering van betaald parkeren en de schandelijke tarieven. 
 
-Massaal protest door onze Vereniging zorgde er in 1999 ook voor, dat de parkeertarieven in Oud-Zuid tot 2008 
werden bevroren. Duizenden bewoners stuurden brieven en bezochten inspraakavonden. 
-In 2012 is op dezelfde wijze in heel stadsdeel Zuid voorkomen, dat het vergunningvrij kappen van bomen werd 
ingevoerd en herplant na kap niet meer werd gegarandeerd. ( 2200 inspraakreacties) 
-Met een amendement is in 2010 voorkomen, dat “inspraak” bij raadsvergaderingen voor burgers werd afgeschaft.  
 -Ook het al gesloten centrale faxnummer van Zuid werd zo hersteld. ( 020-2524365) 
-Voorkomen, dat 198 gezonde bomen worden gekapt. (A. Fokkerweg, Archiefterrein, Jaagpad, Heemstedestraat) 
-Met bewoners voorkomen, dat bij het Gelderlandplein een overbodig parkeergebouw zou komen, door te 
wijzen op de vele leegstand in bestaande garages.  
-Bewoners ondersteund in hun strijd tegen de uitbreiding van tennispark Buitenveldert  in de hoofdgroenstructuur. 
-In de afgelopen 4 jaar zijn er 250 keer moties, amendementen ingediend, talloze mondelinge- en schriftelijke 
vragen gesteld en bewoners opgeroepen in actie te komen, als de politiek verkeerde besluiten ging nemen. 
 
Zuid- en Pijpbelangen komt op voor uw belangen, voert actie binnen- en buiten de deelraad/ 
bestuurscommissie en informeert bewoners. De huidige fractievoorzitter/lijsttrekker is Theo Keijser.  
Op onze kieslijst staan 21 kandidaten. ( zie de lijst in de gemeentelijke verkiezingskrant) 
 
Zuid- en Pijpbelangen is een no-nonsense partij en heeft als hoofddoel: het optimaal behartigen van uw 
belangen op stadsdeelniveau, in het stadsdeel Zuid.  
De kandidaten op de kiezerslijst hebben “bewust” geen mediatraining- en meer van die flauwekul ondergaan.  
We hebben geen zin in die doordrammerige, voorgekookte  politieke keuzen van met name de (landelijke) 
partijen, zoals de VVD, CDA, D’66, PVDA en GL. Die Haagse spelletjes van uiteindelijk niets doen inspireert 
ons niet en lijken ons ook niet uw gemeente- en stadsdeelbelangen te dienen.  
Nu wordt de z.g. financiële crisis gebruikt om draconische bezuinigingen door te voeren in bv. de zorg, bij  
welzijn en door versnelde verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit wordt afgewenteld op de gewone man. 
Op 19 maart a.s. heeft U dus de mogelijkheid deze trend te doorbreken (gezien bv. de door te schuiven zorg- en 
jeugdtaken naar de gemeenten)  door op de juiste partij te stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Op stadsdeelniveau kunt u op de partijen stemmen die zich kandidaat hebben gesteld voor de bestuurscommissie. 
 
Wat verandert er? 
Na de verkiezingen op 19 maart a.s. krijgen de 7 bestaande stadsdelen een nieuwe bestuurscommissie.  
De gemeente Amsterdam heeft deze ingesteld als verlengstuk van de eigen gemeenteraad, nadat de 
politiek in Den Haag vorig jaar had besloten om de instelling van deelgemeenten uit de gemeentewet te schrappen.  
Wij vragen de mensen die ons al jaren gesteund hebben om hun vrienden, kennissen en familieleden die in Zuid 
wonen, op te roepen hun locale stem op 19 maart te geven aan Zuid- en Pijpbelangen.                    ZOZ           



Stem 19 maart a.s. op de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen  
 

  WIJ MAKEN ONS STERK VOOR:  
-Recht op inzage van alle stukken zonder enige belemmering, met de mogelijkheid om zelf gratis te kopiëren. 
-Minder ambtenaren; bonusregelingen voor o.a. politici en bankiers en de wachtgeldregeling direct afschaffen. 
-Betere communicatie tussen burger/bestuur. * Vervang gemeentelijke  call-centre 14020 door een locale centrale.  
-Voor meer openheid en toegang tot de stadsdeelpaleizen. * Het respecteren van de democratische rechten.  
-Geen verdere inperking van de vrijheid van de burgers. * Vrije keuze garanderen of iemand internet wil of niet. 
-Geen verdere bezuinigingen op welzijn, onderwijs en serviceverlening en /of het extra verhogen van de    
 parkeertarieven, de OZB-belasting en andere tarieven. * Eerdere bezuinigingen terugdraaien.  
-BEWONERS SERIEUS NEMEN; HEN ALTIJD  BETREKKEN BIJ DE EERSTE PLANVORMING. 
 
 GROEN, MILIEU, OPENBARE RUIMTE, VERKEER EN VERVOER:  

-Tramlijn 51 veiliger maken, stopt zelf bij negeren rood licht en te hoge snelheid. Burgers bij plannen betrekken. 
-Het verbeteren en fijnmaziger maken van openbaar vervoersverbindingen in Buitenveldert met meer haltes. 
-Tramverbinding met de Rivierenbuurt herstellen, ( eindpunt Rijnstraat ) bestaande tramlijnen doortrekken. 
-Voor alle 55+ een gratis jaarkaart voor het openbaar vervoer. Op termijn voor iedereen gratis openbaar vervoer. 
-Het ontwikkelingsproject Zuidwaarts- en de Zuid-As niet verder in de woonbuurten en parken uitbreiden.  
 De gemeente Amsterdam heeft al een schuld van €. 5 miljard. * Halveer het kunstbudget om armoede te bestrijden. 
-Ontgraving voor waterberging, vanwege de Zuid-As, ten koste van het Beatrixpark niet uitvoeren. 
-Te herplanten groen in het zuidelijk deel van het Beatrixpark later niet weer kappen voor al geplande bebouwing. 
-Natuurgebied bij de Kalfjeslaan herstellen. *Hondenbezitters op ‘t Kleine Loopveld niet langer opjagen.   
-Geen verstedelijking van de Amsteloevers. * Het Amstelpark groen houden. * Geen hoogbouw aan de Kennedy-   
 laan naast De Mirandabad, ten koste van het groen. * Behoud de groene monumentale structuur van Tuinstad 
Buitenveldert en de Rivierenbuurt; niet verder verdichten of aantasten, zoals  het Gijsbrecht van Aemstelpark. 
-Stoppen met het gebruik van het giftige onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Het middel is gevaarlijk voor de 
 gezondheid van mens en natuur en vervuilt het oppervlaktewater. * Een diervriendelijk beleid voeren. 
-Beperken gebruik Buitenveldertbaan. * Stoppen met nachtvluchten en zorgen voor een betere luchtkwaliteit.   
-Geen aanleg van parkeergarages of onderkeldering, waarvoor groen verdwijnt of een draagvlak ontbreekt. 
-Straten beter schoonhouden en sneller repareren bij achterstallig onderhoud. 
 

 HUISVESTING, OUDEREN, PARKEREN EN TARIEVEN: 

-Stop verkoop sociale huurwoningen, benedenwoningen beschikbaar houden voor senioren en gehandicapten.   
-Meer woningen voor jongeren, studenten en de middeninkomens. * Short-stayregeling daarom niet langer toestaan.   
-Stop de sluiting van zorginstellingen en gedwongen verhuizing.  * Betaalbaar wonen en het woonrecht garanderen.  
-De huren met 50% verlagen.  *Bij huurverhogingen alleen de inflatie volgen. * Niet meer hotels en horeca.  
-Stop de overlast. Zuid heeft al 87 hotels.  *Meer stage- en opleidingsplaatsen voor jongeren en geld voor onderwijs. 
-De kosten voor woningisolatie en energiebesparende maatregelen niet aan huurder doorberekenen of gebruiken als  
 ontruimingsgrond.  * Geen sloop van woningen voor verdichting en hoogbouw. * De tuinen en hoven behouden.  
-Bewoners garanderen, dat zij rustig kunnen blijven wonen en leven.  * Directe betaalbare thuiszorg garanderen.  
-Niet bezuinigen op zorg, minder bureaucratie en verbetering van ouderenvoorzieningen. ( woningaanpassingen)   
-De vestiging van een gezondheidscentrum/ Huisartsenpost  in Zwaansvliet 20. 
-Gratis parkeren voor bezoek en halvering van het jaartarief voor bewonersparkeren. * Parkeren in winkelstraten   
 garanderen. * Halvering van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de alleenstaanden-korting weer naar 50%.  
 Zuid heeft nu het hoogste tarief in Nederland. * Ondernemers en winkeliers meer ondersteunen en faciliteren.  
-Buurtwinkels behouden en winkelhuren beperken.  *Sportvoorzieningen voor ouderen betaalbaar houden. 
-In samenspraak met de Centrale stad het erfpachtstelsel sneller hervormen. Het blijft te duur voor kleine eigenaren. 
 
Door op 19 maart a.s. op Zuid- en Pijpbelangen te stemmen, maakt U het mogelijk om onze 20 jarige staat 
van dienst, met onze expertise en ervaring in te zetten voor de belangen van uw buurt.  
Zuid- en Pijpbelangen maakt zich sterk voor een omslag van beleid en dat kan alleen met uw steun!  
 
Kijk ook op www.zpbelangen.org of bel voor het gratis verkiezingsprogramma: nr. 020-6757025 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Giften aan de Verenging  Zuid- en Pijpbelangen zijn altijd welkom. U kunt donateur/lid worden voor €. 10,- per 
jaar. IBAN: NL08  INGB 0006 9332 42 te Amsterdam. E-mail: stem_zpbelangen@hotmail.com 
De Vereniging Zuid- en Pijpbelangen is gevestigd op de Saffierstraat 204, 1074 GZ Amsterdam.  


