
 
Bijdrage Zuid- en Pijpbelangen over het  project Archiefterrein van het Stadsdeel Zuid. 
De vergadering van 17 april 2013 had een besloten bijeenkomst en vond plaats in de  IVKO-
school. Van 20.00 uur t/m 22.00 uur. 
 
Het betrof een extra overleg voor de raad van de 24 april .a.s. Aanwezig: 25 personen van het 
wijkcentrum, pandeigenaren en de investeerder van het bouwplan. Ymere ontbrak. 
 
Volgens de richtlijn van de minister dienen woningcorporaties zich op grond van artikel 70 
van de woningwet aan hun geëigende en oorspronkelijke kerntaak te houden: namelijk het op 
peil houden van de sociale woningvoorraad en het bestrijden van achterstallig onderhoud. 
Ymere doet 50% mee en vinden wij een illegale activiteit 
De fractie van Zuid- en Pijpbelangen vindt het onaanvaardbaar, dat naar aanleiding van  
de voorliggende- en te verstrekkende wijzigingsvoorstellen geen openbare inspraak werd en 
zal worden verleend.  Dit betreft functiewijzigingen en te wijzigen bouwvolumes. 
Dit dient alsnog te gebeuren, gezien de inspraakreacties bestaat er sowieso geen draagvlak 
voor de wijzigingen, waaronder een vergroting van het hotelvolume met 150 kamers voor 
plus minus een 5000 m2 groot hotel en short stay accommodaties. 
Hier wordt spreker gestoord door de Vries, het is nu bijna 10 uur. Ik weet niet of er nog extra 
vragen zijn.  
Dhr. Keijser zegt richting de voorzitter: ik was nog bezig en wilde nog wat vragen stellen.  
Kan ik alsnog de gelegenheid krijgen meneer de portefeuillehouder.  
Dhr. Keijser herhaalt: ten aanzien van de vergroting van het totale volume met 150 kamers, 
inclusief short stay- accommodaties is dat bij elkaar zo’n 5000 m2.  
De Vries: waar is de vraag die u over de procedure wil stellen. Daar kom ik nu aan toe zegt 
Keijser. De Vries: je gaat niet die tekst voorlezen. Keijser: natuurlijk wel.  
De Vries: je kan vragen stellen en geen tekst voorlezen Theo.  
De Vries: ik moet hard werken en laat hem niet die tekst voorlezen.  
Vervolgens probeert de Vries de papieren uit Theo Keijser zijn handen te trekken, waardoor 
er een duw- en treksituatie ontstaat met meerdere personen die Theo te hulp komen.  
Het Lukt de Vries niet om de papieren met geweld te bemachtigen. De avond wordt beëindigd 
door de voorzitter in samenspraak met de Vries.  
De portefeuillehouder stuurt namens het stadsdeel Zuid een excuusbrief. Zie elders. 
 
Beste Theo Keijser,                                                                                    Amsterdam, 22 april 2013 
  
Afgelopen woensdag ( 17-4) hebben wij een bijeenkomst gehad over het Archiefterrein in de IVKO 
school. Op een gegeven moment in de vergadering heb ik de papieren uit jouw handen getrokken. Dat 
had ik niet moeten doen, dat was niet goed van mij. Daar wilde ik mijn excuses voor aanbieden.  
  
met vriendelijke groeten, 
  
Egbert de Vries 
 

 
 
 


