
 

 

 

Jaarverslag van de activiteiten van de Stichting Tuinstad Buitenveldert over 2016 

 

 

Gedurende het jaar 2016 zijn door de stichting de navolgende activiteiten uitgevoerd. 

 

 

Gedurende 2016 is in het ambtelijk overleg inzake “Platform Groen” stil komen te liggen 

door wisselingen van ambtenaren. 

Het jammer, dat dit is ontstaan. In dit overleg deden diverse stichtingen, verenigingen en 

buurtbewoners, zoals het WOBC, het NMT, Scouting, Buurtbelangen, participatie-makelaar 

van Dynamo mee. De participatie van bewoners is hierdoor op een laag pitje komen te staan.  

 

Wel is gelukt in overleg met het  Natuur & Milieuteam Zuid (NMT) onder aanvoering van 

MadeinMay (Katja van der Vet) het vervolg van de realisatie van een belangstellende en 

belanghebbende club in gang te zetten voor het behoud van het Amstelpark. 

In de loop van 2016 zijn diverse overleggen geweest met omwonenden, belangstellenden en 

ondernemers. Het resultaat is geweest een bijeenkomst op 24 november 2016 met de heer Rob 

Quint als regelend voorzitter, waarin vrijwel unaniem de oprichting van een belanghebbende 

vereniging “Vrienden van het Amstelpark” werd omarmd. Ook derden als de Vrienden van 

het Beatrixpark en het IVN hebben in dit overleg een vurig pleidooi gehouden voor de 

oprichting ervan. De STB heeft zich toe sterk gemaakt om de oprichting als geheel te doen 

begeleiden tot e.e.a. geheel zal zijn gerealiseerd. Uiteindelijk is dit een zeer groot Buurtbelang 

om in de toekomst het Amstelpark in een juiste vorm voor Buitenveldert en haar omgeving te 

doen behouden. 

 Een vervolg in januari 2017 is toen vastgesteld.  

 

In 2016 zijn onderstaand de navolgende belangrijkste onderwerpen aan de orde geweest: 

- Inspraak gedaan middels ingezonden tekst voor de raadscommissievergadering op 14-

2-2016 inzake de presentalie van de Luchtverkeersleiding, waarin duidelijk is 

aangeven, dat Vliegveiligheid, de toename van vluchten op de Buitenveldert Baan, en 

het gebruik van de Oostbaan en andere punten van overleg dienen te zijn met de 

omwonenden. Maar ook dat de raadscommissie zich dient te verdiepen in: 

vliegveiligheid, gezondheid van bewoners (ultrafijnstof !!!), ongeremd bouwen in de 

omgeving van en onder de aanvliegrouten.  

- Rob Quint is op 26-11-2016 bij het kiesman overleg inzake Schiphol geweest. 

- De resultaten van de buurtinventarisatie is vastgelegd in de Gebiedsagenda 2016-2019 

Buitenveldert en Zuidas. 

- Sport-AS ontwikkeling met e.o. een fietspadrealisatie is op afstand in de gaten 

gehouden. De bewoners aan de Amstelveenseweg even zijde hebben zich gebundeld. 

Zijdelings is hierover adviserend contact geweest. 



 

- Evenementenbeleid in Buitenveldert, wat steeds meer in parken wordt gerealiseerd, is 

nu vastgelegd in een evenementenbeleid, wat nog verder moet worden aangenomen in 

het stadsdeel en centrale stad. 

- Opening in het najaar van het door het stadsdeel gerealiseerde Terras Marius Ten 

Catehof. 

 

Inzake het bestemmingsplan Buitenveldert 2013 is de ontwikkeling Van Heenvlietlaan 220 

verder in de gaten gehouden. De vuilafvoer, wat erg dilettantisch was opgezet door het 

stadsdeel heeft na divers e-mailverkeer geresulteerd in een adres aan de gemeenteraad van 

Amsterdam d.d. 15-12-2016. Het uitsluitsel wordt in 2017 toegelicht. 

 

In 2016 heeft de jaarlijkse afspraak met City Pads BV plaats gevonden. 

 

Inzake de ontwikkelingen Schiphol en de ORS zijn de diverse informatiebijeenkomsten  

bezocht. De diverse overlegging in de Cluster Buitenveldert blijkt na diverse bijeenkomsten 

positiever uit te pakken.  

het nieuwe normen en handhavingsstelsel (NNHS) Schiphol heeft middels de vele 

zienswijzen geresulteerd in een afwijzing van het ontwerp met redenen omkleed. Een nieuw 

ontwerp zal moeten worden gemaakt. 

 

Het overleg met portefeuillehouder Ollongren heeft in 2016 2 keer plaatsgevonden.  

In het tweede overleg is duidelijk aangegeven, dat de portefeuillehouder zich onvoldoende en 

te laat heeft ingezet voor de bewonersbelangen inzake de cluster en verkiezingen.. Dit heeft 

zij dan ook erkent. 

 

De VGP (=Verenigde Platforms Schiphol) heeft in 2015 aangegeven, dat tot nader orde geen 

bijeenkomsten of vergaderingen te zullen houden. Deze wijze heeft in 2016 geleid tot 

meerdere verzoeken toch bijeen te komen, wat niet heeft geleid tot overleg.  

 

Het monitoren van de ontwikkelingen van de Zuid-As, bleef in 2016 onze aandacht houden en 

hebben daarvoor div. bijeenkomsten bezocht. De STB heeft haar visie begin 2016 in een 

document aangegeven. In de definitieve versie zijn diverse op en aanmerkingen wel 

opgenomen. 

 

Er blijft een wens om een bewonersavond te organiseren. Meer bekendheid te geven aan wat 

de STB. Hierin is het realiseren van een website het meest belangrijke. Hierover is met de 

bestuurscommissie ook contact geweest. Het is misschien mogelijk wegens 

bewonersparticipatie een stimulering in financiële zin een bijdrage te krijgen. Het stadsdeel  

bleek hiervoor geen financiële ondersteuning te kunnen geven. 

 

Het zoeken van een 5
e
 bestuurslid voor de STB heeft nog niet tot resultaat geleid. 

 

Inzake de website is in het najaar een offerte ontvangen. Tussentijds is akkoord gegeven voor 

het uitwerken ervan.. 

 

Amstelveen, 03-04-2017 
 


