
                    Het stadsdeelbestuur Het stadsdeelbestuur Het stadsdeelbestuur Het stadsdeelbestuur van Zuid, bestaande uit van Zuid, bestaande uit van Zuid, bestaande uit van Zuid, bestaande uit     PPPP.v.d.A, .v.d.A, .v.d.A, .v.d.A, VVD en D66VVD en D66VVD en D66VVD en D66    wil deze grote gezonde bomen overbodig  wil deze grote gezonde bomen overbodig  wil deze grote gezonde bomen overbodig  wil deze grote gezonde bomen overbodig      
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Aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid,                                               Amsterdam , 6 februari 2013 

Pres. Kennedylaan 923,   

1079 MZ Amsterdam. 

 

Zienswijze 
                   

----Ondergetekende geefOndergetekende geefOndergetekende geefOndergetekende geeft hierbij zijn/ haar t hierbij zijn/ haar t hierbij zijn/ haar t hierbij zijn/ haar zienswijze,zienswijze,zienswijze,zienswijze,    n.a.v. n.a.v. n.a.v. n.a.v.     de publicatie van 1 februari jl.de publicatie van 1 februari jl.de publicatie van 1 februari jl.de publicatie van 1 februari jl.,,,,    tegen de aanvraag tegen de aanvraag tegen de aanvraag tegen de aanvraag             

        kapkapkapkapvergunning voor 30 bomen in de openbare ruimte van de Heemstedestraatvergunning voor 30 bomen in de openbare ruimte van de Heemstedestraatvergunning voor 30 bomen in de openbare ruimte van de Heemstedestraatvergunning voor 30 bomen in de openbare ruimte van de Heemstedestraat,,,,    onder OLOonder OLOonder OLOonder OLO----nr. nr. nr. nr.     708859.708859.708859.708859.    

    

----Met de Met de Met de Met de kapkapkapkapaanvraag wordt vooruitgelopen op aanvraag wordt vooruitgelopen op aanvraag wordt vooruitgelopen op aanvraag wordt vooruitgelopen op de de de de commissiebespreking van 12 februari, wat bewonersinvloedcommissiebespreking van 12 februari, wat bewonersinvloedcommissiebespreking van 12 februari, wat bewonersinvloedcommissiebespreking van 12 februari, wat bewonersinvloed    

        tot een farce maakt. tot een farce maakt. tot een farce maakt. tot een farce maakt.     

        De centrale stad houdt inspraakDe centrale stad houdt inspraakDe centrale stad houdt inspraakDe centrale stad houdt inspraak    over het mobilitover het mobilitover het mobilitover het mobiliteitsplan, waarin is vastgelegd eitsplan, waarin is vastgelegd eitsplan, waarin is vastgelegd eitsplan, waarin is vastgelegd dat bij een dat bij een dat bij een dat bij een         

        herinrichting het bestaande groen uitgangspunt blijft en maatwerk moet worden geleverd. Kap is daarmee in strijd.herinrichting het bestaande groen uitgangspunt blijft en maatwerk moet worden geleverd. Kap is daarmee in strijd.herinrichting het bestaande groen uitgangspunt blijft en maatwerk moet worden geleverd. Kap is daarmee in strijd.herinrichting het bestaande groen uitgangspunt blijft en maatwerk moet worden geleverd. Kap is daarmee in strijd.    

    

----De variant 2De variant 2De variant 2De variant 2----B dient te worden uitgevoerd. B dient te worden uitgevoerd. B dient te worden uitgevoerd. B dient te worden uitgevoerd.     

        De verkeersveiligheid kan met De verkeersveiligheid kan met De verkeersveiligheid kan met De verkeersveiligheid kan met behoud van de bomen ook worden verbeterd. behoud van de bomen ook worden verbeterd. behoud van de bomen ook worden verbeterd. behoud van de bomen ook worden verbeterd.     

        Er is geen milieutoets en kap zal het aanzicht van de straat blijvend veranderen. Er is geen milieutoets en kap zal het aanzicht van de straat blijvend veranderen. Er is geen milieutoets en kap zal het aanzicht van de straat blijvend veranderen. Er is geen milieutoets en kap zal het aanzicht van de straat blijvend veranderen.     

        Er is sprake van groteEr is sprake van groteEr is sprake van groteEr is sprake van grote    aantasting van het stadsschoon, de natuurwaarden en het beeldbepalend zijn voor de aantasting van het stadsschoon, de natuurwaarden en het beeldbepalend zijn voor de aantasting van het stadsschoon, de natuurwaarden en het beeldbepalend zijn voor de aantasting van het stadsschoon, de natuurwaarden en het beeldbepalend zijn voor de             

        omgeving.omgeving.omgeving.omgeving.    

            ----KKKKap betekent een verdere verslechtering van de leefbaarheid van de Hoofdorppleinbuurt en een toename  ap betekent een verdere verslechtering van de leefbaarheid van de Hoofdorppleinbuurt en een toename  ap betekent een verdere verslechtering van de leefbaarheid van de Hoofdorppleinbuurt en een toename  ap betekent een verdere verslechtering van de leefbaarheid van de Hoofdorppleinbuurt en een toename      

                    van het CO2van het CO2van het CO2van het CO2----gehalte,gehalte,gehalte,gehalte,    aangezien het tientallen jaren zal duren voor het bestaande volume terug is.aangezien het tientallen jaren zal duren voor het bestaande volume terug is.aangezien het tientallen jaren zal duren voor het bestaande volume terug is.aangezien het tientallen jaren zal duren voor het bestaande volume terug is.            

    

            ----Er is geen sprake van het krijgen van een eeEr is geen sprake van het krijgen van een eeEr is geen sprake van het krijgen van een eeEr is geen sprake van het krijgen van een eerlijke procedure, de meerderheid sprak zich uit tegen de kap  55%.rlijke procedure, de meerderheid sprak zich uit tegen de kap  55%.rlijke procedure, de meerderheid sprak zich uit tegen de kap  55%.rlijke procedure, de meerderheid sprak zich uit tegen de kap  55%.    

----Door het kapbeleid blijft er sprake van het schenden  van artikel 2, Europees Verdrag Rechten van de Mens, (EVRM)Door het kapbeleid blijft er sprake van het schenden  van artikel 2, Europees Verdrag Rechten van de Mens, (EVRM)Door het kapbeleid blijft er sprake van het schenden  van artikel 2, Europees Verdrag Rechten van de Mens, (EVRM)Door het kapbeleid blijft er sprake van het schenden  van artikel 2, Europees Verdrag Rechten van de Mens, (EVRM)    

        gezien het recht op leven ,gezien het recht op leven ,gezien het recht op leven ,gezien het recht op leven ,    schone lucht, schone lucht, schone lucht, schone lucht, tegen fijnstof, COtegen fijnstof, COtegen fijnstof, COtegen fijnstof, CO----2 en afsche2 en afsche2 en afsche2 en afscherming tegen verkeerslawaai van  o.a. rming tegen verkeerslawaai van  o.a. rming tegen verkeerslawaai van  o.a. rming tegen verkeerslawaai van  o.a. de Ade Ade Ade A----10101010))))    

    

----Ondergetekende oOndergetekende oOndergetekende oOndergetekende onderschrijft de bezwarennderschrijft de bezwarennderschrijft de bezwarennderschrijft de bezwaren    van de Vereniging Zuidvan de Vereniging Zuidvan de Vereniging Zuidvan de Vereniging Zuid----    en Pijen Pijen Pijen Pijpbelangen en  de pbelangen en  de pbelangen en  de pbelangen en  de Stichting Stichting Stichting Stichting     BelangenBelangenBelangenBelangen----            

        behartiging Bewoners en Ondernemersbehartiging Bewoners en Ondernemersbehartiging Bewoners en Ondernemersbehartiging Bewoners en Ondernemers    OudOudOudOud----ZuidZuidZuidZuid    en neemt hun aanvullende argumenten over.en neemt hun aanvullende argumenten over.en neemt hun aanvullende argumenten over.en neemt hun aanvullende argumenten over.                                            

                    
 

  Handtekening……………………………….Naam………………………………………………………………… 
 
  
 Adres………………………………………………..Postcode……………………. Amsterdam, 6  februari  2013 
 
   
Ruimte voor eigen opmerkingen……………………………………………………………………..…………….. 
 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   
Stuur uw reactie s.v.p. in vóór  19 februari  a.s. , met afschrift aan Ver. Zuid- en Pijpbelangen. 
 
 
Let op: 
Op initiatief van Zuid- en Pijpbelangen wordt de herinrichting van de Heemstedestraat in een commissievergadering  
van Leefomgeving  behandeld. Het agendapunt  7 is uitgesteld en wordt pas in maart of april a.s. besproken. 
De vergaderingen vinden plaats  in het stadsdeelkantoor Pres. Kennedylaan 923. Inspreken is mogelijk na telefonische 
aanmelding op nr. 2521345 (griffie) tot 12.00 uur op de vergaderdag zelf. 


