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BEETHOVEN
NOTITiESI{OORZITTINGBON,{ENKAP14 OKTOBER2OO8
l.Vereniginglverdopgelichtin 1981doorbezorgdebuurlbervoners,
die z,agen
dat RAI
wederomtenkostevan groer/parkging uitbreiden.De strooklangsde A 10 werdna
procederen
tot aanRaadvan Statein 1990als compensatie
toegevoegd
aanhet park en is in
overleginet de verenigingen o.a.met geld van RAI aangelegd.
Nu - ruirn l5 jaar later- toch
weerbedreigd,ditmaaldoor Zuidasplannen.
2.in Projectbesluit
en Uitvoeringsbesluit
is compensatie
toegezegd
volgensgroenvoor
rood/roodvoor groenprincipe.Er is op aangedrongen
dezecompensatie
zo geh.iktr.ldig
mogelijkte latenverlopen.De oorspronkelijke
planningvan het UB is volledigorngegooid
waardoorde groencompensatie
erg ver naarachterenwordtgeschoven.
3.Uit bewonersbrief
van 13 rneien de infonnatieavondvan 2 oktoberjl. is geblekendat er
nog stccdsl'cclonzckcrhcdcn
zijn o.a.ovcr de onrvangvande parkeei-garaee,
de locaticvarr
in/uitgangen.
Bovendienbleekna 13 mei dat er ook veelbomenlangsPrinsesIrenestraat
r.veg
moetenivm omleggenvan kabelsen leidingen.Daaroveris in bewonersbrief
niet gesproken.
Het heletrac6van de kabelsen leidingenwordt vaakgewijzigd.Ook verderopin het park
moetwordengegraven.Kabelsen leidingenbrug
rnoetnog de inspraakprocedure
in. Ook hier
wordt weerveelvia artikel 19 gebouwd(en werd dus voorlopigaangevraagd
voor 1 juli 2008)
4.Bour,vaanvraag
(klein deel)en AKZO Nobel is pasop 9 oktobervoor 6
voor parkeergarage
weken ter inzagegelegd.Er is nog geennoodzaakom te kappenwant de bouwvergunningis
nog niet onhenoepelryk.
Vcel onduidelijkheden
o.a.overmilieueffecten,
verkeersafwikkeling.
Het is aannemelijkdat tegende bouwvergunning
bezr,varen
zullenwordengemaakt.
5. De bomenvonneneennatuurlijkegroenebuff-ertegenluchtvenuilingen lalvaaivan A 10.
Gevolgenvan kappenvan bomenzijn onornkeerbaar.
Er is geenherplantplicht.
6. Al0 gaatvoorlopignog niet ondergronds
gezienclehuidigekredietcrisis
en andere
ontwikkelingen.Er wordt nu netgestarlmet onderzocknaarevt. spitsstroken
op A 10. Eerst
dat maarafi.vachten
en geluidsschermen
aanleggen.
Dan paskappenen bourven.
7 Zelfs binnenZuidasen in directeorngevingstaatvolop legekantorente huur. Er is geen
dringendenoodzaakom snelnieuwekantorente bouwen.Zowel Akzo Nobelals Allen &
Overy zittenal op Zuidasof vlakbij.(hoekStadionweg/Apollolaan).
8.Vreesis dat na bomenkapde natuunvaarde
van het helegebiedachteruitzal gaan.Minder
broedplaatsen
voor vogels,speciale
oeverbeplanting
verdwijnt,waterwordt niet meer
rondgepotnpt,
gaatwaterkwaliteitachteruit.Compensatiegroen
duswaarscl-rijnlryk
komt pas
veel later.IVN excursiesdoor dit gebied(boekje)en wandelingvan Prof.Lever(zie
bomengidsvan AmsterdamZuid).
9. In de onrniddellijkenabijheidliggenal geruimtetijd tweeterreinenbraakwaarzeer
vooftvarendis gekapt(Kop Z'riflss/.,,dEnde
en Gersh'win)Het herschrcven
luchtkwaliteitsrapport
rarnmelt.In het heleZuidasgebied
is al heelveelgroenverdwenen.En
er is heelweinig groenteruggeplaatst.
10.Cornmunicatie
richtingbuurtbewoners
is minimaalen vaakonvolledig.DMB publiceert
kapaanvragen
alleennog op eigenrvebsite.De documenten
liggenlnaarzeerbeperktter
inzage(alleenvan 9-12uur op werkdagen).In vakantieperiode
zijn ambtenaren
nog slechter
bereikbaar
indienmen nadereinformatiewenst.
VerenigingVriendenvan het Beatrixpark

