De stadsdeelraad van het Stadsdeel Zuid in vergadering bijeen op 19 februari 2014

Motie vreemd aan de orde van de dag
Telnr. 020-6643282

Nummer:
(in te vullen door griffie)
Naar aanleiding van agendapunt nr. 20 van de raad

De stadsdeelraad Zuid in vergadering bijeen op woensdag 19 februari 2014

Onderwerp: uitstel sloopvergunning Amstelveenseweg 122

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Vernemende de brieven van het Buurtcomité tegen Hoogbouw Vondelpark/Amstelveenseweg,
-dat de bewoners geen eerlijke procedure krijgen en het stadsdeel hier nu inbreuk op maakt,
constaterende,
dat de in 2012 verleende sloopvergunning te vroeg en voor het gunningsbesluit al was verleend,
-dat bewoners hierover niet zijn geïnformeerd, ondanks toezeggingen van de wethouder Wonen,
-dat bij sloop het terrein langdurig braak komt te liggen en de huidige 20 gebruikers hun
werkplek kwijtraken, terwijl het gebouw nog nuttig kan worden gebruikt tot de
omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.
Besluit:
1. het Dagelijks Bestuur op te dragen om de verleende sloopvergunning voor Amstelveenseweg
122 in te trekken of te schorsen, totdat de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw
onherroepelijk is geworden, zodat er een einde komt aan deze ongewenste situatie,
2. de griffie opdracht te geven om aan de agenda voor de extra Commissievergadering van
Dienstverlening, Algemene Zaken en Veiligheid, m.b.t. het bespreking van de Rekening 2013, een
extra agendapunt toe te voegen, over het verzoek van bewoners, gezien het bovenstaande, hierbij
tevens de Commissieleden van Ruimte en Wonen voor dit extra agendapunt uit te nodigen,
3. indien het D.B. aan het gestelde in de punten 1 en 2 geen gevolg wil of kan geven, het genoemd
extra agendapunt over het sloop- nieuwbouwproject Amstelveenseweg 122 met de verzoeken van
bewoners en omwonenden, te agenderen voor de extra Raad van 13 maart 2014, waar de Rekening
2013 wordt behandeld.

Het raadslid van de Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen Theo Keijser

W.G.

