9. Vaststellen Wegontrekking Kuiperstraat tussen de nrs 141-143 en achter
Rustenburgerstraat 140.
ZPB vindt het uitruilproject, waarvoor tientallen sociale huurwoningen ten gunste van koopwoningen
gesloopt worden, van de zotte. Hiervoor verdwijnen ook unieke beeldbepalende panden.
Geld verdienen versus het verergeren van de woningnood ten nadele van inkomensgroepen die daar op
zijn aangewezen is een schending van de mensenrechten en het recht op wonen.
Bijna de hele Kuipersstraat is al nieuwbouw. De fractie komt met een amendement.
Mag er nog iets oorspronkelijks overblijven waar de bewoners zich in kunnen herkennen.
De Pijp met zijn de unieke bouwkundige geschiedenis moet concreet voelbaar blijven en niet worden
verkwanseld.
De stedenbouwkundige structuur en gevelritmiek van het gesloten bouwblok en straatwand wordt zo
op een rare dissonante manier doorbroken. De welstandscommissie heeft ernstig bezwaar.
Moeten de woekeraars zich nu alles toe-eigenen ten koste van een ware culturele beeldenstorm?
De provincie had deze locatie uit het oogpunt van bouwhistorie een bijzondere beschermde status
toebedeeld en dus niet uitsluitend voor archeologie!
Waar blijft de bestuurlijke compassie met de burgers.
Zij hebben eerder hun ernstige bedenkingen over dit plan bij het stadsdeel kenbaar gemaakt!
Deze compassie bestaat blijkbaar niet meer bij de PvdA!
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De stadsdeelraad van het Stadsdeel Oud-Zuid in vergadering bijeen op 29 september 2010
Onderwerp: wegonttrekking Kuipersstraat tussen de nrs. 141-143 en achter de Rustenburgerstraat
140 in combinatie met de uitruil van de bestemming huur- tegen koopwoningen op diverse locaties
in De Pijp en Zuid.
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
Besluit:
1. Niet akkoord te gaan met het D.B. voorstel tot wegonttrekking tussen Kuipersstraat 141-143 en
achter de Rustenburgerstraat140.
2. Af te zien van het ingrijpende sloop/nieuwbouwplan Ruysdaelstraat 77-89 van Vondel
Vastgoed, waarbij 40 grotendeels halve woningen worden gesloopt voor 24 koopappartementen en
elders 7 bestaande sociale huurwoningen. Hier komen 16 nieuwe koopwoningen, o.a. ter
compensatie, vanwege woningonttrekking.
Zie bijgaand de aangehechte foto’s van de betreffende locaties.
3. Wij als raad van het stadsdeel Zuid hebben vastgesteld en geconstateerd, dat er geen draagvlak
voor bovengenoemd wegonttrekkingsplan bestaat en de sloop van beeldbepalende panden aan de
Rustenburgerstraat 140 en de Ruysdaelstraat 77-89.
Spreekt uit, dat geen goedkeuring wordt verleend aan het wegonttrekkingsbesluit en dat de
sloopnieuwbouwplannen hierbij worden ingetrokken. Het D.B. op te dragen dit plan in te trekken.
Toelichting:
Het betreffende uitruilplan van woningen betekent sloop van een groot aantal panden met
beeldbepalende gevels. Deze meerwaarde is niet in geld uit te drukken. De aan- en omwonenden
dreigen qua leefgenot en leefbaarheid op onevenredige wijze benadeeld te worden. Het wegvallen
van zonlicht en het rooien respectievelijk kappen van diverse grote bomen en struiken is onaanvaardbaar. Evenals het onttrekken van de schaarse openbare ruimte. Die is van de Pijpbewoners.
De wijk behoort tot de zwaarst verdichte buurten van Nederland. Er zijn al genoeg koopwoningen.
Er is juist meer behoefte aan ruimte en betaalbare huurwoningen, die behouden moeten blijven.

Ondertekening en naam:
Het raadslid van de Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen Theo Keijser

Bron:van bewoners Rustenburgerstraat

