
 
Bijdrage Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen aan de openbare Raadscommissie  Leefomgeving 
van dinsdag  11 september 2012. Tijd 20:00 - 23.00 uur. Locatie Raadzaal te President 
Kennedylaan 923 Voorzitter Dhr. R. Valkering. Griffier Mw. F. Alkan. 
 
1. Opening en vaststellen agenda (20.00 uur) 
 
2. Mededelingen en vragen over actualiteiten aan het DB 
 
Meneer Joep Blaas, op  dinsdag 28 augustus jl. is heel Buitenveldert in alle vroegte met het zware 
kankerverwekkende onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp of Glyfosaat bespoten tot 08.30 uur aan toe. 
Op 12 juni jl. sprak de hele commissie zich uit tegen het gebruik van het gif.  
Meneer Blaas, u zou hiermee stoppen, dit onderzoeken en bespreken in september. 
Toch is er mee door gegaan. De fractie wil een direct verbod en vraagt de partijen dit hier te 
bevestigen. Wachten tot het contract beëindigd is, is niet te verantwoorden. 
Meneer Blaas, waarom blijft U zo onverantwoordelijk hardnekkig bezig, tegen alle normen voor 
het handhaven van een goede Volksgezondheid in, dit levensgevaarlijke middel grootschalig te 
verspreiden ? 
 In juni jl. zijn de Pijp en andere delen van Zuid al hiermee vergiftigd. 
“Zoals jullie misschien weten heeft de Tweede Kamer vorig jaar een motie (Grashof) aangenomen om 
het gebruikt te stoppen, om te beginnen de verkoop aan particulieren, gevolgd door het gebruik op 
bestrating. ( Dit gebeurt pas vanaf 2018.) 
De verlenging van de Europese toelating van glyfosaat is overigens juridisch aangevochten door 
Greenpeace en het Pesticide Action Network.” 
 
In de raadsvergadering van 27 september jl. is opnieuw stelling genomen tegen het gifbeleid van Joep 
Blaas in een stemverklaring onder punt 14. 
 
14. Afronding harmonisatie reserves en voorzieningen (onder voorbehoud) 
 
De fractie  kan niet akkoord gaan met onderhavige voordracht.  
Het Dagelijks Bestuur heeft geweigerd de door onze fractie gestelde vragen in de commissie te 
beantwoorden, maar ook de helft van de nadien schriftelijk gestelde 16 vragen. 
De vragen betroffen o.a.: 
 
-Het niet nader verklaarde bedrag van  €. 254.334,--  ( blz. 34) voor onderhoudskosten van stadsdeel-
huisvestingspanden, terwijl dit stadsdeel  vooral in splinter nieuwe panden is gevestigd. 
 
-Inzake ontwikkelingen stad ( blz. 34) om het gedateerde, door de gemeenteraad afgewezen plan 
om een fietspad aan te leggen binnen de omheining van het Rijksmuseum, nieuw leven in te 
blazen. 
 
-Om €. 59.979,-- uit te trekken voor een invalidentoilet, ten koste van het Sarphatipark ( blz. 39); 
dit tegen bewonersafspraken en bestemmingsplan in. Hierbij heeft het DB tevens nagelaten het 
verplichte advies van de Technische Adviescommissie te verkrijgen/ overleggen, vanwege de 
ligging in de “Hoofdgroenstructuur” en de status van het Sarphatipark als “Historisch park” 
 
-Vragen over het gebruik van het uiterst giftige onkruidbestrijdingsmiddel Roundup, ook wel 
aangeduid als Glyfosaat. ( blz. 34) De bewezen  giftigheid werd door wethouder Blaas genegeerd. 
De Volksgezondheid in Zuid is hiermee in ernstige mate bedreigd. 
 
Stemverklaring: 
Omdat de voordracht voorstellen bevat die tuinen en parken aantasten, het kankerverwekende 
gifspuiten tegen onkruid de volksgezondheid in Zuid in ernstige mate bedreigt,  stemt ZPB tegen. 
 
 


