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De officiële bekendmakingen van
Stadsdeel Zuid, zoals vergunningen
en besluiten van het dagelijks
bestuur, kunt u inzien op internet:
www.zuid.amsterdam.nl/publicaties.
Heeft u geen internet dan kunt u aan
de balie van de stadsdeelkantoren
op verzoek een print laten maken.

In dit nummer:

Zuid pakt overlast en vervuiling op straat aan
Van 18 tot en met 29 november
handhaaft Stadsdeel Zuid extra
op overlast en vervuiling in de
openbare ruimte.

De handhavingsactie richt zich
vooral op de vervuiling en overlast
van jongeren tijdens schooltijd.
Daarom vindt de actie plaats in de
omgeving van middelbare scholen.

Voorafgaand aan de actie zijn straat-
coaches ingezet om jongeren aan te
spreken op hun gedrag wanneer zij
overlast veroorzaakten of hun afval
op straat achterlieten. Tijdens de
handhavingsactie krijgen overtre-

Waar kan ik mijn
fietswrak kwijt?

Ongebruikte fietsen en fietswrak -
ken veroorzaken veel overlast.
Stadsdeel Zuid houdt de fietspar-
keerplekken graag vrij voor actie -
ve fietsers. Er zijn verschillende
manieren om zélf uw ongebruikte
fiets of fietswrak af te voeren.

Er staan veel ongebruikte fietsen en
fietswrakken in het stadsdeel.
Ongebruikte fietsen krijgen een
waarschuwingssticker. Verwijdert u
de waarschuwingssticker zonder uw
fiets op te knappen of weg te halen?
Dan kan het stadsdeel de fiets alsnog
verwijderen. Een fietswrak kan het
stadsdeel direct meenemen.

Grofvuil en afvalpunt
Het helpt als u uw eigen ongebruikte
fiets of fietswrak afvoert. In Amster -
dam zijn 6 afvalpunten waar dat
gratis kan, zes dagen per week van
08.00 tot 17.00 uur. Voor inwoners
van stadsdeel Zuid zijn de dichtstbij-
zijnde afvalpunten Henk Sneevliet -
weg en Rozenburglaan. U kunt uw
fiets ook laten ophalen door grofvuil,
door een afspraak te maken via het
gemeentelijke informatienummer 
14 020. 

Kijk voor meer informatie over de
afvalpunten op
www.amsterdam.nl/afval.

Zuidas krijgt basisschool
Vanaf augustus 2014 komt er een
openbare basisschool op de Zuid as,
aan de De Boelelaan. Kinderen wo -
nend op de Zuidas en in de om ge -
ving krijgen voorrang op de school. 

Het wordt geen ‘gewone’ school,
maar een Integraal Kindcentrum
(IKC) met opvang en onderwijs ineen.
Stichting Openbaar Onder wijs aan de
Amstel en Opvangorga nisatie
KinderRijk werken hierin samen.
Stadsdeelwet houder Simone Kuken -
heim: “De Zuidas ontwikkelt zich de
komende jaren naar een woonwerk-
gebied. Met de komst van het Inte -
graal Kindcentrum op de Zuidas
voldoen we aan een groeiende
behoefte aan opvang, onderwijs en
ontwikkeling op maat.” 

Wat is een IKC?
Een Integraal Kindcentrum (IKC)
biedt een doorgaande lijn in onder-
wijs en opvang. Dat is overzichtelijk,
efficiënt en biedt volop kansen voor

Pin & Winactie in
de Maasstraat
In de maand december is in de
Maasstraat een Pin & Winactie. Als
u dan iets betaalt met uw pinpas,
maakt u kans op mooie prijzen.

Elke keer als u pint, krijgt u een
kassabon met code. Daarmee kunt u
mooie prijzen winnen. Wat dacht u
van een kappersbehandeling, een
maaltijd of een keertje zonnen?
Ondernemers in de buurt stellen
deze prijzen beschikbaar. 
Kijk voor meer informatie op
www.pinenwinmaasstraat.nl.

Euroroute
In de maand oktober was er ook een
Pin & Winactie in de Scheldestraat en
op het Scheldeplein en Europa plein.;
de zogenaamde 'Euroroute'. De win -
nende loten zijn inmiddels getrok ken.
De winnende loten staan op
www.zuid.amsterdam.nl/pinenwin.

Er zijn in oktober 745 kassabonnen
ingevoerd met aankoopwaarden
tussen € 0,50 en € 2.321,91. De 60
prijzen zijn gewonnen door 56
winnaars. Deze winnaars voerden
samen 217 bonnen in.

Stadsdeel Zuid organiseert de Pin &
Winactie samen met de onderne-
mers. Zo willen zij onder de
aandacht brengen dat er bij bijna alle
ondernemers gratis gepind kan
worden; dat is veiliger voor u als
klant én voor de ondernemer!

ders direct een boete, deze kan
oplopen tot € 130,-. Bij de actie
checkt men ook of er sprake is van
schoolverzuim.

Overtredingen
De handhaving richt zich op de
volgende vormen van overlast: 
■ afval op straat achterlaten
■ verstoring van de openbare orde
■ drankoverlast
■ geluidsoverlast
■ vandalisme
■ vuurwerk afsteken buiten toege-

stane periode
■ rijden met fiets/scooter op de

stoep.

Extra inzet
De gemeente Amsterdam heeft een
top 5 van stedelijke handhavingspri-
oriteiten. Overlast van jongeren is
hierin opgenomen. 

Stadsdeelvoorzitter Paul Sletten -
haar: “Rondom scholen ervaren
buurtbewoners regelmatig overlast
van jongeren. Ik vind het daarom
belangrijk om een duidelijk signaal
af te geven naar overtreders. We
werken hierin nauw samen met
diverse partijen, waaronder straat-
coaches, politie, middelbare scholen
en leerplichtambtenaren. Zo pakken
wij gezamenlijk de overlast aan.”

een prettige en uitdagende omgeving
voor kinderen. Bovendien profiteert
elk kind van de inzet van een geza-
menlijk team.
Er is volop aan dacht voor de complete
ontwikkeling (sociaal-emotioneel,
techniek, kunstzinnige vorming,

beweging). 
Het IKC Zuidas is tweetalig (Neder -
lands en Engels) en is gevestigd in een
duurzaam gebouw met buitenruimtes
die uitnodigen om te ont dekken.

Informatie: www.ikczuidas.nl.

Stadsdeelwethouder Simone Kukenheim onthult, samen met de directeur van Verlaat's Sys -
teembouw en andere betrokkenen, het bouwbord op de plek van de nieuwe school. (foto: WS)

Stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar (midden) gaf de aftrap voor de handhavingsactie, te midden van enthousiaste jongeren (foto: JB)

(Foto: BV)

Dienstverlening
met Sinterklaas
Op sinterklaasavond (donderdag 5
december) is onze dienstverlening
aangepast. Op deze dag sluiten
beide stadsdeelkantoren Zuid om
16.00 uur.

m
Special 
Samen

Schoon



2 www.zuid.amsterdam.nl ■ 28 november 2013

Alles onder één dak: het reisdocument
Onder het motto ‘Alles onder één dak’ gaat
Stadsdeel Zuid twee stadsdeelkantoren samen-
voegen. 

We verbouwen momenteel stadsdeelkantoor President
Kennedylaan en sluiten daarna het kantoor Tripolis,
zodat de dienstverlening aan de balie voor inwoners van
Zuid gewoon door kan blijven gaan. Een groot deel van
de producten en diensten is bovendien online verkrijg-
baar via www.amsterdam.nl/directregelen.

Het reisdocument
Vanaf 17 februari 2014 vindt u alles waarvoor u naar het
stadsdeelkantoor komt onder één dak; aan de President
Kennedylaan 923. In deze rubriek bespreken wij de
komende maanden een aantal thema’s die hiermee

samenhangen. Deze keer bespreken wij het ‘reisdocu-
ment’: paspoort, ID-kaart en rijbewijs, ons meest
verkochte product. 

Mensen die een afspraak willen maken om een reisdo-
cument of rijbewijs aan te vragen kunnen dat op dit
moment alleen bij ons Loket Burgerzaken op Tripolis
doen. Op de President Kennedylaan kunt u reisdocu-
menten nu nog alleen aanvragen op inloop. Dat wil
zeggen met een nummertje dat u bij de balie krijgt. Vol -
gend jaar, als alle loketten naar de President Kennedy -
laan gaan, kunt u hier een afspraak maken voor het
regelen van uw zaken.

Alles onder één dak betekent voor u snellere dienstver-
lening met kortere wachttijden.

300ste tappunt ‘Join the Pipe’
geopend

Museumplein hier gratis hun
waterflesje vullen. 
Het kraanwatertappunt werd 
ont huld ter gelegenheid van de
TEDxAm sterdam. Tijdens dit
evenement spaarden bezoekers
voor een Join the Pipe-tappunt in
de buurt, als blijvend aandenken
aan TEDxAmsterdam.

Stadsdeelwethouder Joep Blaas
opende op 6 november het
300ste kraanwatertappunt van
Join the Pipe. 

Het tappunt staat op het Museum -
plein, tegenover het
Concertgebouw. Voortaan kunnen
omwonden en bezoekers van het

Brochure ‘Woon lang en gelukkig’

Vrijdag 15 november is de brochure
‘Woon lang en gelukkig’ door Egbert
de Vries overhandigd aan staatsse-
cretaris Van Rijn, die op bezoek was

bij het Odensehuis in Zuid. Door
bezuinigingsmaatregelen is het niet
meer zo vanzelfsprekend dat u op
uw oude dag naar een verzorgings-

huis kunt. Het is voor oudere
inwoners van Zuid belangrijk om
bewust te zijn van hun woonsituatie
en tijdig actie te ondernemen als dat
nodig is. 

Prettig en veilig wonen
Het is verstandig om nu al rekening te
houden met de toekomst. Door u
tijdig te laten informeren over de
mogelijkheden en nu al maatregelen
te nemen, zorgt u voor extra comfort
en veiligheid, waarvan u nog jaren
plezier zult hebben. ‘Woon lang en
gelukkig’ laat u zien wat de mogelijk-
heden zijn in Zuid. Daarnaast staan er
tips in voor prettig en veilig wonen.

De brochure is verspreid over
verschillende plekken in het stadsdeel.
Heeft u hem nog niet gezien? Ga dan
naar www.zuid.amsterdam.nl/
woonlangengelukkig voor de digitale
versie.

Stadsdeelwethouder Joep Blaas, Esther Somers van Join the Pipe, en Bernice Thijm
van TEDxAmsterdam onthullen het kraanwatertappunt. (foto: EM)

Woont u prettig in Zuid en wilt u hier nog vele jaren comfortabel
blijven wonen - ook op oudere leeftijd? De brochure ‘Woon lang en
gelukkig’ laat u de mogelijkheden zien om zo lang mogelijk zelf-
standig te blijven en geeft tips.

De nieuwe schoolwerktuin komt op
de hoek van de Kalfjeslaan en de
Amsteldijk. 

Kalfjeslaan
Vroeger was de Kalfjeslaan de route
tussen Amstelveen en de Amstel,
tegenwoordig vormt deze de zuide-
lijke grens van Amsterdam. De laan
loopt langs ’t Kleine Loopveld; een
onderdeel van het Ecolint. Het
Ecolint is een natuurgebied, rijk aan
flora en fauna en zeldzaam voor een
plek zo dicht naast een stad. 
De Kalfjeslaan dankt zijn naam aan
de oude herberg ’t Kalfje, die vroeger
aan de Amstel stond. Hoewel de
herberg in 1967 is gesloopt, is het
tegenovergelegen Kleine Kalfje
blijven staan. 

De Amstel
De Amstel speelt een belangrijke rol
in de geschiedenis van Amsterdam:
dankzij de Amstel kon Amsterdam
groeien tot de stad die het tegen-
woordig is. Ook vormde de rivier
een inspiratiebron voor kunstenaars
als Rembrandt van Rijn. Het stand-
beeld van Rembrandt, vlak naast de
nieuwe schooltuin, herinnert
hieraan. Als herinnering dat de
schilder veel tekeningen heeft
gemaakt langs de oevers van deze
rivier. Het werd in 1969 onthuld op
zijn 300ste sterfdag.
Hopelijk vinden ook veel leerlingen
‘groene inspiratie’ op deze bijzon-
dere groene en historische plek. De
Aemstel Schooltuin begint in januari
met het nieuwe schooltuinjaar.

Nieuwe schooltuin, nieuwe naam 

De Aemstel Schooltuin op 
de Kalfjeslaan
De Dr. L. Alma Schoolwerktuin verhuist in december van de Zuidas
naar de Kalfjeslaan. Met een nieuwe locatie krijgt de schooltuin ook
een nieuwe naam: Aemstel Schooltuin.

Stadsdeelwethouder De Vries overhandigt de brochure ‘Woon lang en gelukkig’ aan staatsse-
cretaris Van Rijn. (foto: KvdB)

Warmteverlies zichtbaar bij woningen

Warmtewandelingen in Zuid
Met behulp van een warmte-
beeldcamera laten deskundigen
tijdens ‘warmtewandelingen’ zien
waar gebouwen warmte verlie -
zen.

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid
organiseert warmtewandelingen om
inwoners van Amsterdam-Zuid
bewust te maken van warmteverlies.
Max Drath van het Wijksteunpunt
Wonen Zuid: “Tijdens de warmte-
wandeling leren buurtbewoners met
heel andere ogen hun woning te
bekijken. Waar is het warmteverlies
het grootste? Bij oude ramen, slecht
geïsoleerde gevels, rolluiken, of toch
bij de ongeïsoleerde leidingen?”

Warmtefoto
De warmtebeeldcamera geeft de
warmteverschillen aan met verschil-
lende kleuren en laat zien waar een
gebouw warmte verliest.
Verbeteringen zoals gevel- of vloeri-
solatie of beter isolatieglas kunnen
een woning energiezuiniger maken,
en dragen bij aan het beschermen
van het klimaat.
Het Wijksteunpunt Wonen Zuid
laat sterke en zwakke punten van

huizen zien, en geeft uitleg en infor-
matie over oplossingen.
Bewoners van Zuid zijn hartelijk
uitgenodigd voor de wandelingen. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Per
wandeling kunnen minimaal 10 en
maximaal 20 mensen deelnemen.
Ook groepen bewoners kunnen zich
aanmelden voor een warmtewande-
ling door hun straat of buurt:
Vereniging van Eigenaren, bewo-
nerscommissies, buren, mensen uit
dezelfde straat, enzovoort.

Meer informatie:
Wijksteunpunt Wonen Zuid &
Wijkcentrum Ceintuur 
■ Gerard Doustraat 133, 

1073 VT Amsterdam
■ ma t/m do tussen 11.00 en 

17.00 uur
Contactpersoon: Max Drath
Expert duurzaamheid,
energieprestatie en thermografie
■ Tel. 06 3744 2742
■ E-mail:

warmtebeeld@wswonen.nl
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Nieuws uit de deelraad
De commissie- en raadsvergade-
ringen zijn openbaar. De vergade-
ringen beginnen doorgaans om
20.00 uur en vinden plaats in de
raadzaal van het stadsdeelkantoor,
President Kennedylaan 923. 

Deze planning kan tussentijds 
wijzigen. Voor actuele informatie
verwijzen wij u naar de website
van het stadsdeel. 

Wo 27 en do 28 november

20.00-22.30 uur: 
vergadering deelraad 

Dinsdag 3 december

20.00-22.30 uur: 
raadscommissie Samenleving

Woensdag 4 december

20.00-22.30 uur: 
raadscommissie Ruimte & Wonen

Dinsdag 10 december

20.00-22.30 uur: 
raadscommissie Leefomgeving

Woensdag 11 december

20.00-22.30 uur: 
raadscommissie Dienstverlening,
Financiën & Veiligheid

Woensdag 18 december

20.00-22.30 uur: 
vergadering deelraad

Vergaderstukken
U vindt de volledige agenda’s en bij-
behorende vergaderstukken en het
volledige vergaderschema op onze
website: www.zuid.amsterdam.nl >
Bestuur en organisatie > deelraad.
Vanaf deze pagina van de deelraad
kunt u doorklikken naar Raadsinfor -
matie. Papieren versies liggen voor
een ieder kosteloos ter inzage bij de
balies van het stadsdeelkantoor,
President Kennedylaan 923 en Loket
Tripolis, Burgerweeshuispad 301.
De openingstijden staan op pagina 4.

Wilt u inspreken/de raad toespreken?
Meldt u zich dan van te voren bij de
griffie aan. Dit kan tot uiterlijk 12.00
uur op de betreffende vergaderdag
op telefoon 020 252 1345 of via het
aanmeldformulier voor insprekers op
de website. Insprekers/toesprekers
worden verzocht zich voor aanvang
van de vergadering te melden bij de
aanwezige griffiemedewerker.

Agenda Vergaderingen 
November/December

VVD

www.vvd.amsterdam.nl/zuid

■ Dhr. J. (Jeroen) Van Wijngaarden 06 2375 5814
fractievoorzitter
jvanwijngaarden@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Mw. A.R. (Rosalien) van Dolder 06 4726 4966
rvandolder@zuid.vvdamsterdam.nl 

■ Dhr. J.H.J. (John) van Doorn 020 644 0059
jvandoorn@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Dhr. J.P. (Jaïr) Eisenmann 020 344 4846
jeisenmann@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Dhr. A. (Arjen) de Heus 06 2188 4369
jacdeheus@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Mw. L.P. (Petra) Tiel 020 776 7386
p.tiel@vvdamsterdam.nl

■ Dhr. C.T. (Richard) Valkering 06 5243 3817
rvalkering@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Dhr. J.G. (Jan-Willem) van der Wal 085 878 4265
jwvdwal@zuid.vvdamsterdam.nl

D66

www.d66amsterdamzuid.nl

■ Dhr. A.S.P. (Alexander) Scholtes 06 1418 3583
fractievoorzitter
a.scholtes@d66.nl

■ Dhr. E. (Ed) Berkhout 06 5374 4844
edfberkhout@hotmail.com

■ Mw. T.M. (Thirza) Bronner 06 1808 0284
thirza@gmail.com

■ Dhr. P.V. (Paul) Guldemond 06 1224 1387
paulguldemond@hotmail.com

■ Dhr. E.P. (Eelco) Huizinga 06 5479 3607
eelco.huizinga@planet.nl

■ Dhr. H.F.L. (Herman) Wals 06 4621 5244
hermanwals@dds.nl

PvdA

www.amsterdam.pvda.nl/zuid
fractie: 06 5091 6166

■ Dhr. W.M. (Marijn) van Ballegooijen, 06 1880 9839
fractievoorzitter
vanballegooijen@gmail.com

■ Dhr. B. (Brahim) Abid 06 2467 0101
brahim.abid@gmail.com

■ Dhr. M.B. (Marc) den Hertog 06 2467 3683
mbdenhertog@gmail.com

■ Dhr. E.M. (Eddy) Linthorst 020 679 5052
eddy@eddylinthorst.nl

■ Mw. T. (Tanja) van Nieuwenhoven 06 5376 4945
tanja.v.nieuwenhoven@planet.nl

■ Mw. F.S. (Femke) Roos-Meijer, 020 671 6203 /
raadsvoorzitter 06 5371 8563
femroos@chello.nl

GroenLinks

www.amsterdamzuid.groenlinks.nl

■ Dhr. P.J.J. (Paul) van Grieken, 085 878 5639
fractievoorzitter
paul.van.grieken@xs4all.nl

■ Dhr. M.A. (Arend) Hamstra 06 2474 7546
arend@arendhamstra.nl

■ Dhr. J.B. (Jan) Kok 020 679 1828
janbkok@janbkok.nl

■ Mw. W. (Wanda) Pelt 06 2465 1873
wandazon@zonnet.nl

SP

www.amsterdam.sp.nl/kerngroepen/zuid

■ Mw. R. (Roya) Moayyed, 06 1410 9114
fractievoorzitter
roya.moayyed@hetnet.nl

■ Dhr. G. (Gosse) van Woudenberg 06 2663 9268
vanwougosse@live.nl

CDA

www.CDAZuid.nl

■ Dhr. H.J.W. (Henk) Boes, fractievoorzitter
henk.boes@gmail.com

Vereniging Ons Zuid

www.stemvoz.nl

■ Mw. D. (Daphna) Brekveld, 020 679 5076
fractievoorzitter
info@stemvoz.nl

Zuid- en Pijpbelangen

www.zpbelangen.org

■ Dhr. T.F.I.M. (Theo) Keijser, 020 664 3282 / 
fractievoorzitter 675 7025
stem_zpbelangen@hotmail.com

Griffie

Secretariaat 020 252 1345
griffie@zuid.amsterdam.nl

Fracties 
deelraad  Zuid

Volgend jaar houden de stadsdeelraden in hun
huidige vorm op te bestaan vanwege een wijziging
in de Gemeentewet. Amsterdammers kiezen op 19
maart 2014 een nieuwe gemeenteraad en voor het
stadsdeel waar zij wonen een bestuurscommissie.

Nieuw bij de verkiezingen is dat naast politieke partijen
ook andere groeperingen of individuen zich verkiesbaar
mogen stellen voor de bestuurscommissies. Kandidaat-
leden hoeven zich dus niet namens een politieke partij
verkiesbaar te stellen.
Een ander nieuwtje is dat ook Amsterdammers die uit
een land buiten de Europese Unie komen en al drie jaar
onafgebroken in Nederland wonen en in Amsterdam
staan ingeschreven, mogen stemmen en zich verkiesbaar
stellen voor de bestuurscommissie in hun stadsdeel.

De bestuurscommissie is het verlengde van het college en
de gemeenteraad die de beleidskaders voor de stad maken.
Vanuit die kaders gaat de bestuurscommissie Zuid aan de
slag. Zo zorgt de commissie voor de inrichting van straten
en pleinen, bereidt bestemmingsplannen voor en houdt
de buurt schoon en veilig. De commissieleden zijn de
‘ogen en oren’ van het stadsdeel. De bestuurscommissie
Zuid zal bestaan uit vijftien leden. Zij kiezen uit hun
midden een dagelijks bestuur van drie personen.

Wilt u zich verkiesbaar stellen?
Bent u die ogen en oren in Zuid en wilt u zich verkies-
baar stellen voor de verkiezing van bestuurscommissie
Zuid? Zo ja, dan moet u het volgende traject doorlopen. 

1. Kiesgerechtigd?
Om kiesgerechtigd te zijn voor de verkiezingen van de
bestuurscommissie moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen:
■ U mag zichzelf verkiesbaar stellen als u in de zittings-

periode van de bestuurscommissie ten minste 18 jaar
wordt.

■ Op de dag van de kandidaatstelling (3 februari 2014)
moet u:
- in stadsdeel Zuid ingeschreven staan als ingezetene
in de Basisregistratie Personen van Amsterdam (voor
9 december 2013 genaamd gemeentelijke basisadmi-
nistratie). 
- de nationaliteit bezitten van een van de EU-lidstaten
of indien u een andere nationaliteit bezit, dan moet u
gedurende drie jaar onafgebroken legaal in Nederland
verblijven en drie jaren onafgebroken als ingezetene
ingeschreven staan. 

■ Voor zowel actief als passief kiesrecht geldt dat u niet
mag zijn uitgesloten van het kiesrecht.

2. Registratie naamaanduiding
Groeperingen (stichtingen of verenigingen) die in
Amsterdam onder een bepaalde naamsaanduiding
willen deelnemen aan de bestuurscommissieverkiezing
van 19 maart 2014, moeten deze aanduiding uiterlijk op
maandag 23 december 2013 bij de gemeente Amsterdam
laten registreren.

Verkiezingen Bestuurscommissie Zuid:

Bent ú de ogen en oren van de buurt?
Bestuur Amsterdam 2014

Schoon en veilig in de buurt

Buurthuizen

Straten en pleinen

Parken en plantsoenen

Paspoorten en rijbewijzen

Vergunningen en evenementen

Voorbereiding bestemmingsplannen

7 Bestuurscommissies

13 of 15 bestuursleden

waarvan 3 dagelijks bestuur

Ogen en oren
van de buurt

Burgemeester en Wethouders

 Gemeenteraad

Beleidskaders
voor de stad

Verantwoordelijkheden
voorbeelden

Helpdesk bestuurscommissies
Bent u kandidaat voor de bestuurscommissie en
heeft u vragen over o.a. de rechtspositie? Neem
dan contact op met de helpdesk.

Tijden: werkdagen van 09.00-17.00 uur. 
Contactpersoon: dhr. Blokzijl 
Telefoon: 020 2516900 
Mailadres: pdesk@personeelsnet.amsterdam.nl

3. Kandidatenlijst
Op een kandidatenlijst staan minimaal één kandidaat en
maximaal 50 kandidaten.
Uw kandidatenlijst kunt u zelf eenvoudig aanmaken met
behulp van de Ondersteunende Software Verkiezingen
(OSV). Bij het inleveren van de kandidatenlijst moet u
een aantal stukken meeleveren:
■ Instemmingverklaringen kandidaten
■ Kopieën identiteitsbewijzen 
■ Verklaringen van voorgenomen vestiging, indien van

toepassing 
■ Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst of

samenvoeging aanduidingen, indien van toepassing
■ Minstens tien ondersteuningsverklaringen, 'onder-

steuners' kunnen de ondersteuningsverklaringen
afleggen bij stadsdeelkantoor Zuid tussen 20 januari
en 3 februari 2014 

■ Een bewijs van betaling van de waarborgsom aan het
betreffende stadsdeel, alleen voor groeperingen die
geen zitting hebben in de huidige raad

■ Verklaring verbinden kandidatenlijsten tot lijsten-
combinatie, indien van toepassing

Op de website van de Kiesraad: www.kiesraad.nl ->
verkiezingen -> gemeenten kunt u meer lezen over het
aanmaken van de kandidatenlijst met OSV en over de
mee te leveren stukken.

Belangrijke data
Voor aspirant kandidaten van de bestuurscommissie
Zuid zijn twee data van belang.
Maandag 23 december 2013
Nieuwe organisaties/groeperingen die willen meedoen
aan de verkiezingen moeten hun naam uiterlijk op 23
december laten registeren bij de gemeente Amsterdam.
Maandag 3 februari 2014
Alle deelnemende partijen en groeperingen leveren
uiterlijk 3 februari hun kandidatenlijst in bij het Centraal
Stembureau van stadsdeel Zuid. 

Meer informatie
Informatie over stembureaus in Zuid en ander nieuws
over de verkiezingen staat binnenkort op de stadsdeel-
website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de griffie via telefoonnummer: 020 252 1345 of
mailen naar griffie@zuid.amsterdam.nl.
Informatie over wijzigingen in het bestuurlijk stelsel en
de verkiezingen in 2014 vindt u op de website van de
gemeente Amsterdam: 
www.amsterdam.nl -> bestuurlijkstelsel
www.amsterdam.nl -> verkiezingen.
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Algemeen nummer: 14 020

Inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht: 14 020
(09.00-10.00 uur)
Meldingen openbare ruimte: 14 020
Bedrijfsafval: 020 252 1111
Horeca Overlast: 020 421 4567
Meldpunt Zorg en Overlast: 020 252 1670
Loket Zorg en Samenleven: 020 252 4255
e-mail: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl
website: www.zuid.amsterdam.nl
postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

President Kennedylaan 923 
Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur,
behalve donderdag tot 20.00 uur

Burgerzaken*
Ma, di, wo, vr Inloop: 08.30-16.00 uur
Do Inloop: 13.00-20.00 uur
Burgerlijke Stand**
Ma, di, wo, vr Inloop en op afspraak: 

08.30-16.00 uur
Do Inloop en op afspraak: 

13.00-16.00 uur
Op afspraak: 16.00-20.00 uur

U kunt een afspraak maken via telefoon 14 020 of
via www.amsterdam.nl/openingstijden.

Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301
Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur,
behalve donderdag tot 20.00 uur

Burgerzaken*
Ma, di, wo, vr Inloop en op afspraak:

08.30-16.00 uur
Do Inloop en op afspraak:

13.00-20.00 uur
Burgerlijke Stand**
Ma, di, wo, vr Inloop en op afspraak:

08.30-16.00 uur
Do Inloop en op afspraak:

13.00-16.00 uur
Op afspraak: 16.00-20.00 uur

Vergunningen
Ma, di, wo, vr 08.30-12.00 uur (inloop)
Ma, di, wo, vr             12.00-16.00 uur (op afspraak)
Do 13.00 - 20.00 uur (op afspraak)

* Burgerzaken
Aanvragen paspoort, rijbewijs, verklaring van
gedrag, attestatie de vita en diverse afschriften
(uittreksels) van de Gemeentelijke Basis
Administratie. Pasfotoautomaat aanwezig.
** Burgerlijke stand
Aangifte doen van geboorte en overlijden,
voltrekken van huwelijken of geregistreerd
partnerschap.

N.B.: voor ondertrouw moet u een afspraak maken
(telefonisch of via www.zuid.amsterdam.nl).

Loket Zorg en Samenleven
Voor informatie en advies over
Wmo-voorzieningen, zorg en welzijn.
e-mail: loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl
telefoon: 020 252 4255
■ Stadsdeelkantoor Zuid *
President Kennedylaan 923, 1079 MZ A’dam
Inloopspreekuur: ma, di, wo en 
vrij 08.30-12.00 uur
Op afspraak: do 13.00-20.00 uur 
Voor een afspraak op donderdag kunt u tot
woensdag 12.00 uur bellen met het loket.
■ Dienstencentrum De Berlage *
Lekstraat 13a, 1079 EK A’dam
Inloopspreekuur: ma, vr 13.30-16.30 uur 
wo 09.00-12.00 uur
De maandag en vrijdag spreekuur is tot nader
order verplaatst naar het stadsdeelkantoor,
President Kennedylaan 923
■ Huis van de Wijk Buitenveldert * (voorheen MFC
Binnenhof)
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP A’dam
Inloopspreekuur: ma, di en do 13.30-16.30 uur
■ Huis van de Wijk de Pijp
2e van de Helststraat 66, 1072 PG A’dam
Inloopspreekuur: di en vr 09.00-12.00 uur,
wo 13.30-16.30 uur
■ Huis van de Wijk Olympus
Hygiëaplein 10, 1076 RT A’dam
Inloopspreekuur: ma, wo en vrij 09.00-12.00 uur
* Gehandicaptenparkeerplaats aanwezig

De vijf stadsdeelbestuurders houden spreek-
 uur voor bewoners. Een afspraak maken is
niet nodig, u kunt gewoon langsgaan. In
principe is er iedere twee weken spreekuur.
De eerstkomende spreekuren zijn:

Paul Slettenhaar (VVD), voorzitter
Eerstvolgende spreekuur: 
vrijdag 29 november, 10.30-11.30 uur
Huis van de Wijk Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 112
buurten: Buitenveldert, Prinses Irenebuurt
en Zuidas
onderwerpen: onder andere dienstverle-
ning, communicatie, veiligheid, handha-
ving, sport

Egbert de Vries (PvdA), vice-voorzitter
Eerstvolgende spreekuur: 
maandag 2 december, 16.00-17.00 uur
Huis van de Wijk Rivierenbuurt
Rijnstraat 115
buurten: IJselbuurt, Rijnbuurt en
Scheldebuurt
onderwerpen: onder andere wonen, wel-
stand en monumenten, werk en inkomen,
armoedebeleid, inburgering, ruimtelijke
ordening.

Joep Blaas (D66)
Eerstvolgende spreekuur: 
dinsdag 3 december, 16.00-17.00 uur
Huis van de Wijk Coenen-Lydia
Roelof Hartplein 2a
buurten: Museumkwartier, Duivelseiland,
Willemsparkbuurt en Schinkelbuurt
onderwerpen: onder andere openbare
ruimte, groen, reiniging, afvalinzameling,
milieu.

Marco Kreuger (VVD)
Eerstvolgende spreekuur: 
dinsdag 10 december, 16.00-17.00 uur
Huis van de Wijk Olympus 
Hygiëaplein 10
buurten: Hoofddorppleinbuurt,
Stadionbuurt en Apollobuurt
onderwerpen: onder andere verkeer en
vervoer, parkeren, welzijn, ouderen, Wet
maatschappelijke ondersteuning.

Simone Kukenheim (D66)
NB: Het spreekuur van donderdag 
5 december vervalt.
Eerstvolgende spreekuur: 
donderdag 19 december, 16.00-17.00 uur.
Huis van de Wijk De Pijp
Tweede van der Helststraat 66
buurten: Oude en Nieuwe Pijp  (incl.
Diamantbuurt)
onderwerpen: onder andere economische
zaken, ondernemers, markt horeca, kinder-
opvang, kunst en cultuur, onderwijs en
jeugd

Spreekuren
dagelijks bestuur

Colofon

Zuidas

Stadsdeelkrant Zuid wordt tweewekelijks 
huis-aan-huis verspreid.
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Stadsdeel Zuid, dan wel de met het stadsdeel
samenwerkende derden, aanvaardt geen aanspra-
kelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledig-
heden en eventuele gevolgen van het handelen op
grond van de inhoud van Stadsdeelkrant Zuid.

Suggesties, tips of reacties?
e-mail: stadsdeelkrant@zuid.amsterdam.nl   
post: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 
1070 BA Amsterdam

Contact en openingstijdenOfficiële
bekendmakingen

Wijzigingsbesluit aanwijzing ondergrondse rest-
afvalcontainers in de wijk Stadionbuurt
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid heeft op 5
februari 2013 een aanwijzingsbesluit vastgesteld voor
de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers in
de wijk Stadionbuurt. Met dit aanwijzingsbesluit zijn
de locaties voor de plaatsing van ondergrondse restaf-
valcontainers definitief bepaald. 

De aanwijzing van locatie 30-5 aan de Pieter
Lastmankade blijkt in strijd te zijn met de Keur Amstel
Gooi en Vecht 2011 van het Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht. Uitvoering van het aanwijzingsbesluit voor
deze locatie is daarmee onmogelijk geworden. Om die
reden heeft het dagelijks bestuur op 19 november 2013
besloten om hangende de beroepsprocedure bij de
Afdeling bestuursrechtspraak tegen een andere locatie,
het aanwijzingsbesluit ten aanzien van locatie 30-5 te
wijzigen, waarbij de locatie is gewijzigd van “ter hoogte
van Pieter Lastmankade ter hoogte van 188 t/m 199”
naar “Pieter Lastmankade / nabij hoek
Amstelveenseweg”.

De start van de uitvoering van het aanwijzingsbesluit
evenals onderhavig wijzigingsbesluit vinden niet
eerder plaats dan eind maart 2014.

Beroep en inwerkingtreding
Daags na de start van de terinzagelegging kan bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit,
door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de
vastgestelde wijziging ten opzichte van het besluit van
5 februari 2013.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking daags na afloop
van de hierna genoemde beroepstermijn. Het instellen
van beroep schorst de werking van het besluit niet.
Degene die beroep heeft ingesteld, kan de
Voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrecht -
spraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed
een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek
dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter
attentie van de Voorzieningenrechter van de afdeling
Bestuurs rechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ‘s-
Gravenhage. 

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt
ingediend, treedt het wijzigingsbesluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

Ter inzage
Het wijzigingsbesluit ligt met ingang van 28 november
2013 ter inzage. Op 29 november 2013 start de beroeps-
termijn van zes weken. Gedurende deze termijn liggen
de stukken ter inzage bij het stadsdeel op de locatie:
■ Stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923
■ Stadsdeelkantoor Burgerweeshuispad 301

U kunt de stukken ook inzien op de website
www.zuid.amsterdam.nl/projectoais.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo:
Valeriusplein 12-18
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide
voorbereidingsprocedure) 

Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden op het
adres Valeriusplein 12-18:
■ het oprichten van twee dakterrassen met dakop-

bouwen, het veranderen van de indelingen met
bestemming daarvan tot 10 woningen.

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend
dat zij hiervoor, in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voornemens zijn
een omgevingsvergunning te verlenen voor de
volgende activiteiten: 
■ het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1,

onder a, Wabo);
■ het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd

met planologische regeling (artikel 2.1, lid 1, onder c,
Wabo);

Terinzagelegging 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 2 december 2013
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter

inzage bij ons informatiecentrum op het stadsdeelkan-
toor Burger weeshuispad 301. U dient hiervoor een
afspraak te maken. Dit kan telefonisch via het informa-
tienummer van de Gemeente Amsterdam 14 020 of via
onze website www.zuid.amsterdam.nl/
bekendmakingen, onder ’het digitaal loket’.
De ontwerpbeschikking kan tevens bekeken worden
via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl/
publicaties, onder ’Stukken ter inzage’. 

Zienswijze
Gedurende genoemde periode kan een ieder een ziens-
wijze kenbaar maken met betrekking tot deze aanvraag
schriftelijk of mondeling. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u sturen naar Stadsdeel Zuid, afdeling
Vergunningen, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
Voor uw mondelinge reactie kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de afdeling Vergunningen van
Stadsdeel Zuid, via het informatienummer van de
Gemeente Amsterdam 14 020.

Amsterdam, 28 november 2013

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid,
P.P.J. Slettenhaar, stadsdeelvoorzitter
Y. Jakobs, waarnemend stadsdeelsecretaris

In Zuidas verrijst opnieuw een
woongebouw. In het gebouw ‘900
Mahler’ aan de Gustav Mahlerlaan
worden 127 appartementen ont -
wikkeld. Huur én koop. Allemaal
duidelijk herkenbaar als woning.

Een New-Yorkse uitstraling: dat is
wat de nieuwe woningen aan de
Gustav Mahlerlaan krijgen. In plaats
van een groot vierkant gebouw is
het vormgegeven als twee hoge en
twee lage torentjes. Smal, waardoor
ze nog hoger lijken, maar ook geva-
rieerd: bewoners kunnen hun eigen
huis aanwijzen. “Metselwerk met
een verticaal reliëf geeft het ge -
bouw een heel eigen karakter”,
vertelt Rik Bakker van Inbo Architec -
ten. ”Wat we vooral belangrijk
vinden, is dat het duidelijk wordt dat
hier mensen wonen, dat het geen
kantoor is.”

Meer horeca, winkels en mensen op
straat
Dit alles past binnen het streven om
van Zuidas een gebied te maken waar
wordt gewoond én gewerkt. Een goed
concept, aldus Rik Bakker: ”In de
komende jaren zal Zuidas veranderen
van een kantoorlocatie met een paar
woongebouwen, naar een wijk met
ongeveer evenveel woningen als
kantoren. Dat geeft een heel andere
sfeer op straat. Dan is er nog meer
horeca, zijn er winkels en lopen er
mensen op straat. Ook wanneer de
mensen uit de kantoren naar huis zijn.”

Huismeester
Het complex ‘900 Mahler’ past in dit
concept. “Alle appartementen krijgen
royale buitenruimtes, variërend van
negen tot veertig vierkante meter.
Ook krijgt het gebouw een fraaie,
ruime entree, met een huismeester en

een huiselijk zitgedeelte waar je
even kunt wachten.” 
De woningen variëren in opper-
vlakte. ”De meeste zijn tussen de
tachtig en negentig vierkante meter,
maar vanaf de veertiende verdieping
komen er ook veel grotere apparte-
menten tot 280 vierkante meter en
twee penthouses; ‘de kroon op het
dak’. De huurwoningen worden
aangeboden in het hogere huurseg-
ment,” geeft Rik Bakker aan: ”maar
er blijkt veel vraag te zijn.” 

“We zijn net begonnen met bouwen
en klaar over een jaar of twee, ook
omdat er eerst een parkeergarage
wordt gebouwd. Maar daarna staat
hier een gebouw waar je trots op
kunt zijn en dat Zuidas weer een
stapje verder helpt in de ontwikke-
ling tot een wijk voor wonen,
werken en recreëren.”

Appartementen met een eigen karakter

Uitzicht vanaf een van de balkons van het gebouw ‘900 Mahler’. (Bron CIIID)

Registratie naamsaanduiding voor verkiezing bestuurs-
commissie Stadsdeel Zuid

Als u hoort bij een groepering (stichting of vereniging) en uw
groepering wil met een bepaalde naamsaanduiding meedoen
aan de bestuurscommissieverkiezing voor stadsdeel Zuid,
dan moet deze naam worden geregistreerd. U kunt tot uiter-
lijk maandag 23 december 2013 een registratieverzoek
indienen

U moet gebruik maken van een speciaal formulier dat u kunt
downloaden op de site van de Kiesraad (www.kiesraad.nl).
Het formulier is ook verkrijgbaar bij stadsdeel Zuid. Meer
informatie over de registratie staat op de website van de
Gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl/verkiezingen).

Het registratieverzoek kunt u indienen bij:
Bureau Verkiezingen Stadsdeel Zuid
locatie Tripolis: Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam

De waarborgsom, € 112,50 kunt u overmaken op gironummer
4906549 (IBAN-L12INGB0004906549)  van Stadsdeel Zuid
in Amsterdam, onder vermelding van 706001810010 -
Registratieverzoek + de naamsaanduiding van de groepering.

Registratie naamsaanduiding niet altijd nodig
Als de aanduiding van uw groepering geregistreerd is voor de
verkiezingen van de Tweede Kamer, Provinciale Staten,
gemeenteraad of deelraad Zuid, dan hoeft u niet opnieuw die
aanduiding te registreren.

Het is ook mogelijk om met een blanco lijst (dus zonder
naamsaanduiding) deel te nemen. Er staat dan alleen een lijst-
nummer boven de kandidatenlijst in het stembiljet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau
verkiezingen Stadsdeel Zuid: 
■ e-mail: verkiezingen@zuid.amsterdam.nl
■ tel. 020 252 1702 / 1704 / 1707

Bestuurscommissieverkiezing Stadsdeel Zuid 2014


