
              Amsterdam,  april/mei 2009 
 Beste buurtbewoners 
                                                
 
 Informatie over de kaplijst voor 38 bomen in uw buurt. 
 
    ( Informatie: bel ons 020-6757025 of kijk op www.zpbelangen.org) 
 

Doordat in grote delen van de buurt al jarenlang geen stadsdeelkrant wordt bezorgd, is dit 
reden u te informeren en op te roepen deze actie te ondersteunen. 
Het stadsdeelbestuur bestaande uit de  P.v.d.A. / GroenLinks wil voor de “tijdelijke” plaatsing 
van  285 studenten-containerwoningen ( 5 jaar) de groenstrook langs de Anthony Fokkerweg en 
tussen de Henk Sneevlietweg hiervoor kappen.  Met dit kapvoornemen dreigt de leefbaarheid van 
de Hoofdorppleinbuurt nog verder te verslechteren.  
De 38 bomen worden niet op de huidige locatie maar elders herplant. 
Het plantsoen ligt op het toekomstige tramtracé met daar langs kantoren tot 30 meter hoog. 
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. 
Desgewenst kunt u gebruik maken van de onderstaande standaardzienswijze of een reactie in 
uw eigen bewoordingen insturen. 
U kunt uw reactie 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. 
…………………………………………..afknippen……………………………………………. 
Aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud Zuid, Koninginneweg 1, 1071 HZ Amsterdam. 
 
-Hierbij geeft ondergetekende zijn / haar zienswijze op het kapvoornemen voor 38 bomen staande in de 
groenstrook aan de Anthony Fokkerweg 2,  op grond van een  publicatie in de stadsdeelkrant van  
7 april  2009, onder nr. 60-1227. Ondergetekende beroept zich hierbij op de termijnenwet en gaat uit van een 
verlengde reactietermijn met 2 dagen t/m 8 mei 2009, vanwege de extra feestdagen, i.p.v.  t/m 6 mei a.s. 
-De kapvergunning dient niet te worden verleend, aangezien ter plaatse niet wordt gecompenseerd. -
-Kap zal leiden tot een verdere toename van o.a. het dodelijke fijnstof, verdere afname van de lucht-
zuiverende functie, nog vuilere lucht, hetgeen een verslechtering van de leefbaarheid betekent.  
-Het huidige groen fungeert nu als geluidsbuffer en is het woongebied van vogels en dieren. 
-Nu wordt een deel van de luchtvervuiling afkomstig van o.a. de A-10 door het aanwezige groen nog 
beperkt. Er bestaat juist behoefte aan meer volwaardig groen. ( bomen uit de eerste grootte) 
-In de directe omgeving is al te veel groen zonder enige compensatie verdwenen.  
-Zo zijn op het bedrijventerrein Schinkel alle bomen gekapt en niet herplant.  
-Vanwege het toekomstige bestemmingsplan Aalsmeerplein e.o. zal al het overige groen rondom 
het Aalsmeerplein op termijn moeten verdwijnen.  
-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 8 mei 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 


