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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.
Let op !!! Sinds 1 december 2012 zijn sommige
spreekuren gewijzigd. Zie voor de wijzigingen in
rood.
■ Stadsdeelkantoor Zuid *
President Kennedylaan 923, 1079 MZ A’dam
Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 08.30 - 12.00 uur
Alleen 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 13.00 -16.00 uur, wo en do
09.00 - 12.00 uur
ma, vr 13.30 - 16.30 uur
wo 09.00 - 12.00 uur
■ Huis van de Wijk Binnenhof * (voorheen MFC
Binnenhof)
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP A’dam
Inloopspreekuur: ma, di en do 13.00 - 16.00 uur
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 09.00 – 12.00 uur,
wo 13.00 – 16.00 uur, 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 25 januari, 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 28 januari, 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 29 januari, 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 5 februari, 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)
Eerstvolgende spreekuur: 
woensdag 30 januari 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
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

mingsplan opgesteld. Het dagelijks bestuur
heeft op 14 juni 2012 ingestemd met het voor-
ontwerpbestemmingsplan. De inspraakreac-
ties zijn behandeld en gebundeld in de Nota
van Beantwoording die door het dagelijks
bestuur al op 6 november 2012 openbaar is
gemaakt. 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan
Boerenwetering-garage en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van maandag 28
januari tot en met maandag 11 maart 2013 ter
inzage bij onze informatiecentra op de stads-
deelkantoren President Kennedylaan 923 en
Burgerweeshuispad 301, geopend op werkda-
gen van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien zijn
beide informatiebalies op donderdagavond tot
20.00 uur geopend. Het ontwerpbestem-
mingsplan kan ook worden ingezien via onze
internetsite
www.zuid.amsterdam.nl/bestemmingsplan-
nen onder ’Ontwerpbestemmingsplan
Boerenweteringgarage’. Het ontwerpbestem-
mingsplan is digitaal te raadplegen op zowel
www.ruimtelijkeplannen.nl, als
www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl,
waar het ontwerpbestemmingsplan  te vinden
is onder het planidentificatienummer
NL.IMRO.0363.K1301BPSTD-OW01. 

Indienen van zienswijzen 
Een ieder kan gedurende de termijn dat het
ontwerpbesluit ter inzage ligt een zienswijze
indienen. Uw schriftelijke reactie kunt u stu-
ren aan Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070
BA Amsterdam, t.a.v. de Deelraad onder ver-
melding van: zienswijze ontwerpbestem-
mingsplan Boerenweteringgarage. Voor uw
mondelinge zienswijze kunt u contact opne-
men met mevrouw C. Ebeling van Stadsdeel
Zuid, telefoonnummer 14 020. 

Amsterdam, 24 januari 2013 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid 

H.J.M. Wink 
stadsdeelsecretaris 

P.P.J. Slettenhaar
stadsdeelvoorzitter

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dat
het ontwerpbestemmingsplan
Boerenweteringgarage is opgesteld. 

Plangebied 
De Boerenwetering loopt vanaf de
Singelgracht, langs de
Hobbemakade/Ruysdaelkade naar het
Beatrixpark. De garage is geprojecteerd voor-
namelijk onder de watergang Boerenwetering
noordelijk van de Diamantbrug (brug 137, in
het verlengde van de Albert Cuypstraat) en
zuidelijk van de Brandweerbrug (brug 79, in
het verlengde van de Eerste Jacob van
Campenstraat). 

Achtergrond 
Op 19 december 2012 heeft de deelraad het
Investeringsbesluit genomen voor de realisa-
tie van de parkeergarage onder de
Boerenwetering en een krediet van 47,4 mil-
joen euro beschikbaar gesteld. In de garage
komen 600 parkeerplekken, vooral voor ver-
gunninghouders en slechts in beperkte mate
voor bezoekers. Stadsdeel Zuid wil de parkeer-
garage aanleggen om de parkeerdruk in de
Oude Pijp te verlagen en ruimte op straat te
creëren voor andere functies. Nadat de garage
is aangelegd verdwijnen 300 parkeerplaatsen
uit het straatbeeld. Stadsdeel Zuid benut deze
vrijkomende ruimte om de kwaliteit van de
openbare ruimte in de Oude Pijp en specifiek
de Frans Halsbuurt te verbeteren. 

Op dit moment gelden voor het plangebied
meerdere bestemmingsplannen waarin nog
geen rekening is gehouden met de parkeerga-
rage en waarin deze dus nog niet mogelijk
gemaakt wordt. Daarom wordt een nieuw
bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied
bevindt zich nu binnen de bestemmingsplan-
nen De Pijp 2005, Museumkwartier en
Valeriusbuurt 2011 en Water in De Pijp 2011.
Een nieuw, specifiek voor de
Boerenweteringgarage vast te stellen bestem-
mingsplan biedt het juridisch-planologisch
kader, op grond waarvan later de omgevings-
vergunning voor de realisatie van de garage
kan worden aangevraagd. 
Ter voorbereiding op het ontwerpbestem-
mingsplan is in 2012 het voorontwerpbestem-

De wijze van verdelen vindt u in artikel 7 van
de regeling. De regeling is in zijn geheel te vin-
den op 
www.zuid.amsterdam.nl/subsidies. 

Kennisgeving ex art. 1.3.1 Bro voorbe-
reiding bestemmingsplan De Nieuwe
Fabriek 
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) maakt het dagelijks
bestuur van Stadsdeel Zuid bekend dat er een
bestemmingsplan wordt voorbereid voor de
volgende locatie:

■ De Nieuwe Fabriek/Van Ostadestraat
233, ten einde de juridisch-planologische
regeling aan te passen voor het perceel aan
de Van Ostadestraat 233, op grond van de
bouwenvelop dat is opgenomen in het in
september 2012 vastgestelde Gewijzigd
Strategiebesluit De Nieuwe Fabriek.

Vervolgtraject
De gelegenheid om zienswijzen naar voren te
brengen zal worden geboden met de terinza-
gelegging van het ontwerpbestemmingsplan
De Nieuwe Fabriek. De kennisgeving daarvan
zal worden gepubliceerd in de stadsdeelkrant,
Staatscourant en langs elektronische weg
(internetsite stadsdeel). 

Over dit voornemen om een bestemmings-
plan voor te bereiden kunnen geen zienswij-
zen worden ingediend, er liggen verder geen
stukken ter inzage en ook wordt geen onaf-
hankelijke instantie in de gelegenheid gesteld
advies uit te brengen over dit voornemen. Dit
alles gebeurt conform en op grond van artikel
1.3.1, lid 2 Bro. 

Voor meer informatie over deze vooraankon-
diging kunt u contact opnemen met de afde-
ling Beleidsrealisatie Fysiek Domein van
Stadsdeel Zuid, telefoonnummer 020 252
1672.  

Ontwerpbestemmingsplan
Boerenweteringgarage 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid
maakt bekend, op grond van artikel 3.8, lid 1
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling

Subsidieregeling winkelstraatmanage-
ment
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid
maakt bekend dat zij de ‘subsidieregeling win-
kelstraatmanagement’ in haar vergadering van
11 september 2012 heeft vastgesteld. 

Deze subsidieregeling geeft zogenaamde
nadere subsidieregels. Met deze regels kan het
stadsdeel subsidie geven voor een specifiek
doel: in dit geval subsidie aan ondernemers-
verenigingen in stadsdeel Zuid die een win-
kelstraatmanager in willen huren. 

De subsidieregeling winkelstraatmanagement
is te vinden op www.zuid.amsterdam.nl/sub-
sidies.

Subsidieregeling ‘Continuering gesubsi-
dieerde arbeid jaarlijks’
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid
maakt bekend dat zij de ‘subsidieregeling con-
tinuering gesubsidieerde arbeid jaarlijks’ in
haar vergadering van 18 september heeft vast-
gesteld. 

Deze subsidieregeling geeft zogenaamde
nadere subsidieregels. Met deze regels kan het
stadsdeel subsidie geven voor een specifiek
doel: in dit geval subsidie voor instellingen die
gebruik maken van gesubsidieerde arbeid. 
De gemeente Amsterdam bezuinigt op de
loonkostensubsidie voor deze arbeidsplaat-
sen. Met deze subsidiemogelijkheid van het
stadsdeel worden de bezuinigingen gecom-
penseerd. De instelling kan de gesubsidieerde
arbeidsplaats dan behouden. 

Het stadsdeel heeft een totaal budget beschik-
baar van € 250.000,-.

Contact en openingstijden

Omgevingsbesluiten en ontwerpbe-
sluiten van Stadsdeel Zuid liggen
vanaf 1 februari 2013 niet meer ter
inzage bij de informatiebalies. Er

werd weinig gebruik gemaakt van
deze terinzagelegging bij de informa-
tiebalies. Om op kosten en tijd te
besparen, besluit het stadsdeel om

deze stukken enkel nog op verzoek in
te laten zien. 

Verzoek tot inzage
Om de stukken in te zien, kunt u een
verzoek indienen via e-mail vergun-
ningen@zuid.amsterdam.nl, of u kunt
bellen met het gemeentelijke informa-
tienummer 14 020. Het inzien van de
stukken kan op maandag, dinsdag of
woensdag: 
■ tussen 8.30 en 12.00 uur, of:
■ tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Voor uw verzoek hebben wij van u de
volgende gegevens nodig: 
■ Uw naam, telefoonnummer en e-

mailadres. 
■ Het dossiernummer en het adres van

het betreffende besluit (dit staat in
de publicatie).

■ De publicatiedatum van het besluit.
■ Uw voorkeur voor een dag en tijd-

stip (binnen de bovengenoemde
dagen en tijden). 

Wij proberen rekening te houden met
de dag van uw voorkeur, maar bij druk-
te kan de afspraak op een ander
moment vallen. Wij nemen telefo-
nisch of via e-mail contact met u op
binnen 24 uur om de afspraak te beves-
tigen. De afspraak vindt altijd plaats op
het stadsdeelkantoor Tripolis, aan het
Burgerweeshuispad 301. 

Deze wijziging geldt alleen voor de
gepubliceerde omgevingsbesluiten die
de bezwaartermijn van zes weken nog
moeten doorlopen, en voor ontwerp-
besluiten die nog in behandeling zijn. 
Alle overige terinzageleggingen blijven
gewoon beschikbaar bij beide informa-
tiebalies aan President Kennedylaan
923 en Burgerweeshuispad 301. 

Omgevingsvergunningen inzien enkel op verzoek

Op dinsdag 29 januari organiseert
de gemeente Amsterdam voor de
tweede keer ‘Ouders aan het
woord’. Een bijeenkomst waarin
Amsterdamse ouders in gesprek
gaan over onderwijs met wethou-
der Pieter Hilhorst en scholen. 

Het thema is de ouder als partner van
het Amsterdamse onderwijs: Zo kan
het ook!

Actieve ouders
De kwaliteit van de school is belangrijk
voor kinderen, maar goede scholen
alleen is niet genoeg. Kinderen preste-
ren beter als hun ouders betrokken zijn
bij het leren op school en thuis.
Daarom vraag Amsterdam behoorlijk
wat van ouders. Dat ze verantwoorde-
lijkheid nemen voor de opvoeding en
leerprestaties van hun kinderen en
daarin samenwerken met de school.

Meepraten?
Ouders uit Zuid zijn van harte uitge-
nodigd mee te komen praten. 
■ Datum: dinsdag 29 januari
■ Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
■ Locatie: Lyceum Hyperion,

Tolhuisweg 6, 1031 CL Amsterdam. 

Aanmelden is noodzakelijk, via:
www.actieveouders.nl. 

Digipanel Zuid
Wilt u uw mening geven over de
jeugdvoorzieningen in stadsdeel
Zuid? Dat kan heel eenvoudig, online
via Digipanel Zuid. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op
www.zuid.amsterdam.nl/digipanel-
zuid.

Ouders aan het woord: 
Zo kan het ook!

Ouders gaan het gesprek aan met scholen en de
gemeente over onderwijs in Amsterdam. (foto:
RP)

Vanaf 1 februari zijn omgevingsbesluiten (en omgevingsontwerpbesluiten)
alleen nog in te zien op afspraak. 


