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Verschijnt iedere twee weken

‘Stages in Zuid’ voor 
mbo-leerlingen gaat door
In 2011 startte Stadsdeel Zuid de
proef ‘Stages in Zuid’. Hiermee helpt
het stadsdeel mbo-leerlingen om
stages te vinden en te doorlopen.

Om hun diploma te halen, moeten leer-
lingen van het voortgezet onderwijs met
succes hun stage afronden. Maar veel

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.

Nieuws uit het dagelijks bestuur

Parkeergarage Boerenwetering
DB doet voorstel bouw garage
Het dagelijks bestuur stelt de deel-
raad voor 47,4 miljoen euro te inves-
teren in de bouw van een parkeerga-
rage onder de Boerenwetering. In de
garage komen 600 parkeerplekken,
die gebruikt kunnen worden door ver-
gunninghouders en bezoekers.

Stadsdeel Zuid wil de parkeergarage
aanleggen om de parkeerdruk in de
Oude Pijp te verlagen en ruimte op
straat te creëren. Nadat de garage is
aangelegd, verdwijnen 300 parkeer-
plaatsen uit het straatbeeld. De vrij-
gekomen ruimte kan worden benut
om de kwaliteit van de openbare
ruimte in de Oude Pijp en specifiek
de Frans Halsbuurt te verbeteren. Het

Stadsdeelkrant ook digitaal
Alle nummers van stadsdeelkrant
Zuid staan op: 
www.zuid.amsterdam.nl. 

Volg ons op twitter:
@stadsdeelzuid

Krant niet ontvangen?
De stadsdeelkrant verschijnt iedere
twee weken. Krant niet ontvangen? 
Bel de verspreider PostNL,
tel: 0900 0990 (10 ct per minuut) of
kijk op www.postnl.nl >
Klantenservice
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Vind ons leuk op:
Facebook/ZuidAmsterdamNL

Stadspas 2012

Achterin 
deze krant

Stadspas:
Kijk verderop 
in deze krant.

Gratis
proefles

Goed voor één proefles bij

Workout in de buitenlucht
■ vrouwen en mannen
■ wo om 09.00 uur en 

18.00 uur, vr om 
08.00 uur en 09.00 uur 

■ Beatrixpark; verzamelen bij ingang
van het kinderbadje

■ telefonisch of per mail opgeven 
■ Tel. 06 2422 9469

info@dokusdagelet.nl
www.dageletsport.nl

Olympisch worstelen 
■ voor mannen en 

vrouwen
■ do van 20.00-21.30 uur
■ Fred Roeskestraat 94-B (Gymzaal

naast Britisch School of Amsterdam)
■ Liesbet, tel. 020 683 1762 of

Jeroen tel. 020 419 9280.
■ info@tijgertje.nl
www.tijgertje.nl

Alleen geldig op vertoon van deze bon.
Per persoon één gratis proefles.
Deze actie geldt tot 31 december 2012.

✁

Pilatesles binnen 
■ vrouwen in mannen
■ max 6 pers per groep, 

tevoren opgeven.
■ do 09.00-10.00 uur en

10.00-11.00 uur.
■ Deurloostraat, bij reserveren van

plek hoort men waar precies
■ Tel. 06 2422 9469
■ info@dokusdagelet.nl
www.dageletsport.nl

✁

Bent u zelf sportaanbieder en vindt u
het leuk om een sportvoucher aan te
bieden? Stuur een e-mail naar: 
stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.  
Wij nemen dan contact met u op.

Zuid beweegt

Zuid beweegt!

Profiteer van een
gratis proefles
Bewegen is gezond, maar vaak komt
het er niet van. Stadsdeel Zuid geeft u
graag een duwtje in de rug met een
gratis proefles. Iedere maand staan er
in deze krant vouchers die u bij een
sportaanbieder in de buurt kunt inle-
veren voor een gratis proefles. U mag
per sportaanbieder één keer gebruik
maken van de proefles. 
Deze maand: Workout in de buiten-
lucht, Olympisch worstelen en
Pilates.

leerlingen hebben moeite om een goede
stageplek te vinden, of hun stage te door-
lopen. Met name leerlingen op het mbo.

Proef
Als zij geen stage afronden, is er het risi-
co dat deze jongeren hun opleiding niet
afmaken en vroegtijdig de school verla-

ten. Stadsdeel Zuid, medeverantwoor-
 delijk voor het bestrijden van schooluit-
val en jeugdwerkloosheid, startte daar-
om in 2011 de proef ‘Stages in Zuid’.
Niet alleen om jongeren te begeleiden,
maar ook om te achterhalen wat er mis
gaat bij de stageaanpak. 

Actie tegen 
hondenpoep
Van 19 tot en met 25 november is er
weer een hondenpoepactie in
Stadsdeel Zuid. Handhavers in burger
controleren die week extra of honden
zijn aangelijnd, een hondenpenning
dragen, en of de eigenaar een opruim-
middel bij zich heeft. Overtredingen
worden direct beboet. 
Deze actie richt zich speciaal op de
wijken waar veel klachten vandaan
komen over loslopende honden.

Lees verder op pagina 2.

Zuid.
amsterdam.nl

Tissem Zaid heeft een stage bij Ymere gekregen via 'Stages in Zuid', en er een baan aan over gehouden.

DB heeft daarom ook de procesaanpak
gestart voor de herinrichting van deze
buurt.
Het geld dat gebruikt wordt om de
garage te bouwen is opgebracht door
parkeervergunning- houders. Zij beta-
len hiervoor sinds 2008 extra geld voor
hun parkeervergunning. Dit geld kan
alleen gebruikt worden voor een par-
keergarage.

Vaststelling Integraal 
Programma van Eisen
Bij het investeringsbesluit is ook het
definitieve Integraal Programma van
Eisen (IPvE) vastgesteld. In dit IPvE
staan onder meer eisen op het gebied
van brandveiligheid, sociale veiligheid,

grondwater en verkeerstechnische
eisen. Het concept IPvE is deze
zomer in de inspraak geweest. De
inspraakreacties zijn meegenomen in
het definitieve IPvE. Het IPvE dient
als basis voor de aanbesteding van
het project.

Besluitvorming in commissie 
en raad
Het voorstel voor de bouw van de
garage wordt op 11 december be -
handeld in de Commissie Leefom -
geving, waar u kunt inspreken. Mede
op basis van advies van de commissie
neemt de deelraad op 19 december
een besluit over de investering.

Informatie
Voor meer informatie, onder andere
over de inspraakreacties, zie:
www.zuid.amsterdam.nl > wonen en
leefomgeving > wegen en verkeer >
parkeergarage Boerenwetering
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Vrijwilliger van de maand

Iedere maand kiest Stadsdeel Zuid
‘de vrijwilliger van de maand’: een
vrijwilliger die zich met veel
enthousiasme inzet voor het werk.
Als dank en aanmoediging geeft
het Stadsdeel een T-shirt en een
taart (donatie van de Hema). 

Deze maand:
■ Eric Junge
■ Leeftijd: 54 jaar
■ Beroep: Bij ministerie van

Veiligheid en Justitie
■ Vrijwilligerswerk: Voorzitter en 

buschauffeur voor Stichting
ZuiderAmstel in Beweging

Wat doe je bij de Stichting
ZuiderAmstel in Beweging?
“Ik ben voorzitter en initiatiefnemer
van de stichting. We verzorgen uitjes
met een eigen tourbus voor ouderen in
Amsterdam. Als vrijwilliger rij ik ook
de touringcar: elke vrijdag gaan we
met ouderen naar musea of voorstel-
lingen. De bus kocht ik anderhalf jaar
geleden van eigen geld, omdat onze
subsidie toen nog niet toereikend was.
Inmiddels hebben we een contributie-
systeem opgezet en worden we
gesteund door sponsors Rabobank,

Vrijwilliger van de maand Eric Junge. (foto: MB)

RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo,
Stadsdeel Zuid en GVB Amsterdam.”

Wat was een bijzonder moment
tijdens je werk?
“Met de bus bracht ik een keer een
groep dementerende mensen naar de
voorstelling Holiday on Ice. Onder -
weg bleek een groot deel van hen heel
mooi te kunnen zingen. Onder leiding
van één van de begeleiders zongen ze
met geschoolde stemmen Amster -
damse liederen, ‘Aan de Amsterdamse
grachten.’ Dat was zo ontroerend, ik
had dat helemaal niet verwacht, dat
deze mensen samen zoiets moois ten
gehore zouden kunnen brengen. Ik
heb toen voorgesteld een extra rondje
te rijden zodat ze nog even door kon-
den zingen.”

Wat krijg je ervoor terug?
“Ik vind het leuk om te rijden en hou
ervan om projecten te initiëren. Dit
werk is heel anders dan mijn eigen
baan. Hier komt een stukje onderne-
merschap bij kijken: hoe houden we
de Stichting in de lucht en kunnen we
groeien? En ik heb veel energie. Die
zet ik graag in voor mooie projecten.
‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ is

mijn motto. Als de bus vol zit, dan ben
ik blij.”

Heeft u een groot rijbewijs en ervaring
met rijden van bussen en lijkt het u leuk
om uw ervaring in te zetten voor oude-
ren? Neemt u contact op met Eric
Junge, via 06 2262 0956 of
stichtingzuideramstel@gmail.com
Voor meer informatie, zie ook:
www.groengrijs.com

Voorzitter en buschauffeur

Zuid verbetert verkeersveiligheid

die zouden verdwijnen ten behoeve
van een fietsstrook in rood asfalt. Het
stadsdeel heeft getracht zoveel moge-
lijk aan de vraag tegemoet te komen en
het werk zal worden hervat.
De komende weken leggen we ook
rode fietsstroken aan in de A.J. Ernst -
straat, in combinatie met drempels en
inritconstructies aan de zijstraten.

Stadsdeel Zuid is bezig met het verbe-
teren van de verkeersveiligheid. We
leggen drempels en fietsstroken aan en
nemen andere preventieve maatrege-
len. Binnenkort wordt het werk aan de
De Cuserstraat hervat. Er is een bewo-
nersavond georganiseerd en daaruit is
gebleken dat er vraag is naar parkeer-
plekken, ter compensatie van degenen

Begeleiding
Jongeren die eerder geen succes had-
den met hun stages, zijn intensief
begeleid bij het vinden en doorlopen
van een stage. De proef is geslaagd: de
leerlingen doorliepen hun stage met
succes en daarom is besloten ‘Stages in
Zuid’ in het schooljaar 2012-2013 voort
te zetten. Uit de proef blijkt ook dat
jongeren op het mbo niet voldoende
worden begeleid door hun school.
Jongeren worden zonder goede voor-
bereiding erop uitgestuurd om een
stageplek te zoeken. Daardoor komt
het voor dat jongeren geen stageplek
hebben terwijl de stageperiode al is
begonnen. 

Portefeuillehouder Simone 
Kuken heim: “Ik ben blij dat we een
aantal jongeren hebben kunnen helpen,
maar ik ben geschrokken van de resul-
ta ten. Hierover gaan we in ge sprek met
de mbo’s, het moet echt beter!” 

Nog plek voor begeleiding in
2012-2013
Woon jij in stadsdeel Zuid en heb je
moeite een stageplek te vinden? Er is
nog plek voor een aantal mbo’ers om
deel te nemen aan Stages in Zuid. 

Aanmelden kan via: 
www.stagesinzuid.nl, of via het
jongerenwerk van Combiwel, 
Dynamo of Streetcorner work in 
stadsdeel Zuid.

Vervolg van pagina 1.

Bewonersinitiatief
Bewoners Harmoniehof gaan samen met gemeente monumentale tuin beheren

te leren hoe we in de toekomst 
alleen aan het werk kunnen: wieden,
scheuren, snoeien, planten verjon-
gen. Buren zijn welkom mee te 
doen.”

Bewoners hebben vaak goede
ideeën om hun buurt schoner, groe-
ner en veiliger te maken. Stadsdeel
Zuid stimuleert deze initiatieven
door budget beschikbaar te stellen
om de ideeën te helpen uitvoeren.
Een aantal van deze initiatieven
laten we in deze maandelijkse
rubriek zien.

Bewoners van het Harmoniehof heb-
ben het initiatief genomen om de
publieke monumentale tuin aan het
Harmoniehof mede te beheren en te
onderhouden. Hovenier Evelien
Jansen is al enkele maanden bezig de
monumentale tuin in de oorspronke-
lijke staat terug te brengen. Zeven
bewoners helpen haar daar elke
woensdagochtend bij en worden
gelijktijdig door Evelien Jansen opge-
leid om in de toekomst de tuin ook te
kunnen onderhouden. Initiatiefnemer
Dorothee Oorthuys: “Evelien is zeer
bevlogen, erg leuk om van zo iemand

Heeft u ook een plan en wilt u dat
samen met uw buren uitvoeren? Kijk
voor tips, inspiratie en spelregels op
www.zuid.am sterdam.nl/bewonersini-
tiatief

Oproep sportaanbieders
Stadsdeel Zuid ontwikkelt een vernieuwde sportaanbiedersdatabase met
de contactgegevens en verdiepende informatie over het sportaanbod.
Zodat wij over belangrijke zaken contact op kunnen nemen en u kunnen
meenemen in de communicatiemiddelen van het Stadsdeel. Voor meer
informatie verwijzen wij u graag naar www.zuid.amsterdam.nl/sportaanbie-
ders of meldt u direct aan met een e-mail naar L.Bles@zuid.amsterdam.nl

Evelien Jansen legt uit. (foto: DO)

Informatiemiddag over beheer Sarphatipark
Geef uw mening over het onderhoud van het park

nemen aan de ontwikkeling van het
Sarphatipark.

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u
wél uw mening geven? Stuur dan een
mail naar stadsdeel@zuid.amster-
dam.nl of schrijf naar Stadsdeel Zuid,
afdeling Projecten, postbus 74019,
1070 BA Amsterdam. 

Na deze middag werkt het stadsdeel
het beheerplan uit. Het resultaat pre-
senteren wij in een tweede bijeen-
komst. De datum wordt nog bekend-
gemaakt.

delen tijdens een informatiebijeen-
komst, en daarnaast verzamelen wij
graag uw wensen. 

Informatiemiddag 22 november
Op donderdag 22 november, tussen
17.00 en 18.30 uur, is er in Wijkcen -
trum Ceintuur (Gerard Doustraat 133)
een middag om informatie te halen en
te geven. Eerst presenteren wij het
onderzoek over de historie en het
gebruiksonderzoek naar de fysieke
staat. Daarna wordt op verschillende
manieren aan u gevraagd hoe u de toe-
komst van het park voor ogen ziet. 
Wij nodigen u van harte uit om deel te

Het Sarphatipark is, per vierkante
meter, het meest bezochte park van
Amsterdam. Doordat dit kleine stads-
park zo populair is, vraagt het onder-
houd extra aandacht. Daarom maakt
Stadsdeel Zuid nu een plan dat zich
richt op het beheer van het Sarphati -
park. Voor dit plan horen wij graag uw
mening over hoe ú het onderhoud van
het park voor u ziet.

Park onderzocht
Het stadsdeel heeft de historische ont-
wikkeling, het gebruik en de techni-
sche staat van het park onderzocht.
Deze informatie willen wij met u

Stadsdeel Zuid maakt een plan voor beheren van het Sarphatipark. Uw
mening stellen wij daarvoor op prijs. Kom daarvoor naar de informatie-
middag op donderdag 22 november.

Informatiemiddag Sarphatipark. (Foto: SB)

Een verkeersdrempel in de De Cuserstraat (foto: KV)
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Nieuws uit de deelraad
De commissie- en

raadsvergaderingen zijn openbaar.

De vergaderingen 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. 

Woensdag 28 november

20.00-22.30 uur: 

vergadering deelraad

Dinsdag 4 december

20.00-22.30 uur: 

raadscommissie Samenleving

Donderdag 6 december

20.00-22.30 uur: 

raadscommissie Ruimte & Wonen

Dinsdag 11 december

20.00-22.30 uur: 

raadscommissie Leefomgeving

Woensdag 12 december

20.00-22.30 uur: 

raadscommissie Dienstverlening,

Financiën & Veiligheid

Woensdag 19 december

20.00-22.30 uur: 

vergadering deelraad

Vergaderstukken
U vindt de volledige agenda’s en

bijbehorende 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 Raadsinformatie.

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

De deelraad vergadert op 28 november

Het experiment is gehouden in mei en juni 2012. Uit de
evaluatie blijkt dat de bezoekersregelingen bescheiden
werden gebruikt. De ‘gratis’ regeling had 10% actieve
deelnemers, bij de ‘kortingsregeling’ was het 5%. Zowel
de deelnemers als niet-deelnemers waren positief over de
regeling. Gezien de uitkomsten van de evaluatie verzoekt
het DB de deelraad het volgende vast te stellen, onder
voorbehoud van goedkeuring door de Gemeenteraad:
■ Alle huishoudens binnen de Ring A10 en op de Zuidas

een regeling aan te bieden, waarbij bewoners maximaal
10 parkeeruren per maand voor hun bezoek kunnen
kopen tegen een korting van 50% van het geldende
straattarief.

■ Alle huishoudens in Buitenveldert een regeling aan te
bieden, waarbij bewoners maximaal 10 parkeeruren
per maand gratis voor hun bezoek kunnen krijgen. 

■ De dekking van de kosten van de bezoekersregeling op
te nemen in het stadsdeelparkeerfonds.

Coalitiebesluit Rode Loper
Het project de Rode Loper omvat de herinrichting van de
openbare ruimte boven de nieuwe metro
Noord/Zuidlijn. Stadsdeel Zuid is hierbij aangesloten en
wil de Rode Loper doortrekken naar het Cornelis
Troostplein of het Scheldeplein. Doel van het coalitie-
project is om het project Rode Loper krachtiger, eendui-
diger en professioneler te organiseren. De coalitiepart-
ners geven hiermee aan gezamenlijk verantwoordelijk-
heid te dragen voor de realisatie van de projectdoelstel-
lingen. Aan de deelraad wordt verzocht om de Notitie
Coalitiebesluit Rode Loper vast te stellen en in te stem-
men met overheveling van het beschikbare stadsdeel-
budget naar een reeds bestaande bestemmingsreserve
Rode Loper bij stadsdeel Centrum.

Meer agendapunten
Onderstaande onderwerpen staan ook (onder voorbe-
houd) op de agenda:
■ Besluit op tussenuitspraak Raad van State inzake

bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt
■ Toevoegen dwangsommen Last onder dwangsom

(Lod) aan financiële middelen Bureau Leerplicht 
Plus

■ Meerjaren onderhoudsprogramma Verhardingen 
2013-2015

■ Tarief afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2013
■ Precarioverordening en tarieven 2013
■ Legesverordening en tabel 2013
■ Tarieven zwembaden 2013
■ Bestedingsplan ICT 2011-201 4 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
griffie via tel. 020 252 1345 of mailen naar:
griffie@zuid.amsterdam.nl

Programmabegroting 2013
De programmabegroting geeft per programma (politiek
thema) aan welke keuzes het dagelijks bestuur (DB) maakt
met betrekking tot de maatschappelijke doelstellingen,
inzet van middelen en beschikbare budgetten. Tijdens de
raadsvergadering geven de politieke partijen hun keuzes
aan door middel van het indienen van wijzigingsvoorstel-
len (amendementen) en verzoeken/opdrachten aan het DB
(moties). De deelraad wordt gevraagd de Programmabegro -
ting 2013 vast te stellen.

Omgevingsvergunning A3 Uitbreiding 
ligplaatsen Boaty
Het bedrijf Boaty in het Amstelkanaal aan de zijde van de
Jozef Israëlskade, nabij het Okura heeft bij wijze van uit-
zondering van het College van BenW een exploitatiever-
gunning gekregen voor 10 solarboaty’s. De uitzondering is
gemaakt omdat het hier een innovatief concept betreft met
milieuvriendelijke aandrijving. Om de exploitatievergun-
ning te kunnen behouden moet de ondernemer binnen een
jaar beschikken over een ligplaatsvergunning. Om de lig-
plaatsvergunning te kunnen verlenen, is het noodzakelijk
dat eerst de strijdigheid met het bestemmingsplan wordt
weggenomen. De deelraad wordt verzocht in te stemmen
met het uitbreidingsplan van Boaty botenverhuur in het
Amstelkanaal (zijde Jozef Israëlskade, nabij Okura), met 10
solarboaty’s en een drijvende steiger.

Exploitatie Theater Archiefterrein / 
positie Stichting Ostadetheater
De deelraad van het voormalige Stadsdeel Oud-Zuid stelde
in 2008, onder strikte voorwaarden, vast dat Stichting
Ostadetheater de geoormerkte exploitant van het nieuwe
theater op het Archiefterrein werd, onder strikte voorwaar-
den. Eén van die voorwaarden is dat de stichting dient aan
te tonen in staat te zijn het nieuwe theater financieel en
kwalitatief te exploiteren. De vorderingen van de stichting
zijn vanaf 2009 gemonitord. Op basis van de stadsdeelmo-
nitoring 2009-2012 concludeert het DB dat de stichting
zich als beoogd exploitant niet heeft kunnen bewijzen. De
deelraad wordt daarom verzocht vast te stellen dat
Stichting Ostadetheater geen exploitant/hoofdgebruiker
wordt van het nieuwe theater op het Archiefterrein.
Vervolgens verzoekt het DB aan de deelraad om opdracht te
verstrekken aan een externe adviseur om te onderzoeken,
hoe en door wie het theater aan het Archiefterrein geëx-
ploiteerd en geprogrammeerd moet worden.

Evaluatie bezoekersregeling parkeren
In december 2011 besloot de deelraad Zuid om een experi-
ment te starten met twee verschillende typen bezoekersre-
gelingen: 
■ 10 gratis parkeeruren per maand;
■ 40 parkeeruren per maand tegen een korting van 50%

van het geldende straattarief. 

VVD

www.vvd.amsterdam.nl/zuid

■ Dhr. J. (Jeroen) Van Wijngaarden 020 676 9555
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 1633 8258
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. F.J. (Fred) Gersteling 06 2537 4291
fred.gersteling@gmail.com

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

De deelraad vergadert op woensdag 28 november. Vanwege de volle agenda, waaronder de behandeling van de
stadsdeelbegroting, is het mogelijk dat de vergadering na schorsing wordt vervolgd op donderdagavond 29
november. Naar verwachting start de vergadering om 20.00 uur. Raadpleeg de website voor actuele informatie
over aanvangstijden en definitieve agenda. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadsdeelkantoor
op de President Kennedylaan 923. Wilt u de raadsleden toespreken, dan heeft u die gelegenheid alleen aan het
begin van de vergadering op 28 november. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

Archiefterrein.



Officiële
bekendmakingen
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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.
■ 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

■ Dienstencentrum De Berlage *
Lekstraat 13a, 1079 EK A’dam
Inloopspreekuur: ma 13.00 -16.00 uur, wo en do
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

■ 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

■ Huis van de Wijk Olympus
Hygiëaplein 8-10, 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 
23 november, 10.30 – 11.30 uur
Loket Zorg en Samenleven
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
Het spreekuur van maandag 
19 november vervalt.
Eerstvolgende spreekuur: 
maandag 3 december, 16.00-17.00 uur
Let op:
Dienstencentrum Berlage
Lekstraat 13
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 20 november, 16.00-17.00 uur
Dienstencentrum Cordaan
Amstelveenseweg 308
buurten: Museumkwartier, Duivelseiland,
Willemsparkbuurt en Schinkelbuurt
onderwerpen: onder andere openbare
ruimte, groen, reiniging, afvalinzameling,
milieu.

Marco Kreuger (VVD)
Eerstvolgende spreekuur: 
dinsdag 27 november, 16.00-17.00 uur
Dienstencentrum Cordaan
Amstelveenseweg 308
buurten: Hoofddorppleinbuurt,
Stadionbuurt en Apollobuurt
onderwerpen: onder andere verkeer en
vervoer, parkeren, welzijn, ouderen, Wet
maatschappelijke ondersteuning.

Simone Kukenheim (D66)
Eerstvolgende spreekuur: 
woensdag 21 november, 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

Contact en 
openingstijden

Colofon
Stadsdeelkrant Zuid wordt tweewekelijks 
huis-aan-huis verspreid.

Jaargang 3, nummer 23
Oplage: 90.000 
Uitgave: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
Hoofdredactie: Winfried Lindeman
Eindredactie: Adam Cetindag, Delana ‘t Zand
(raadsgriffie pagina 3)
Productie: Movement
Vormgeving: Floppy Design
Druk: Dijkman, Diemen
Fotografie: Klaas Verduin (KV), Minka Bos (MB), 
Stefan Baas (SB), Josiene van der Willik (JvdW),
Dorothee Oorthuys (DO)
Verspreiding: PostNL. Klachten over de bezor-
ging? Tel: 0900 0990 of kijk op www.postnl.nl >
Klantenservice > Klachten

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

keerplaatsen op de Koningslaan, tegenover
perceel nummer 13, als parkeergelegenheid
bestemd voor het opladen van elektrische voer-
tuigen. 

■ Schubertstraat, hoek Stationweg. Aanwijzen
van twee parkeerplaatsen in de Schubertstraat,
hoek Stationweg, als algemene gehandicapten-
parkeerplaatsen, met als onderbord: “maandag
t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur,  maximaal 1
uur”.

■ Marquette, wijzigen van laad- en lostijden. De
speciaal daartoe aangegeven laad- en losingang
van de supermarkt, ter hoogte van de percelen
28, aan te wijzen als gelegenheid bestemd voor
het onmiddellijk laden en lossen van goederen:
geldende van maandag t/m zaterdag van
06.00-19.00 uur. Dit gebeurt door middel van
het verwijderen en plaatsen van verkeersborden
conform model E7 van Bijlage I van het Regle -
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 

■ Lutmastraat, veranderen van laad- en losplaats
naar parkeergelegenheid voor taxibusjes.
Aanwijzen van twee parkeerplaatsen ter hoog-
te van perceel 181-183 (conform model E7 van
Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990), als gelegenheid bestemd
voor het onmiddellijk laden en lossen van goe-
deren, met als onderbord: Ma t/m vr. van
08.00-10.00 uur en van 15.00-22.00 uur en
alleen taxibusjes. 

De besluiten liggen voor een ieder ter inzage bij
de informatiebalies van Stadsdeel Zuid. 

Bezwaar 
De belanghebbende bij dit besluit kan op grond
van artikel 20 van de WVW 1994 in beroep.
Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), dient men alvorens beroep
in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de
publicatiedatum van dit besluit te worden inge-
diend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel
Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019,
1070 BA Amsterdam.  
Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aan-
tal voorschriften: het dient te worden onderte-
kend en bevat ten minste uw naam en adres, een
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en de gronden van
het bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kunt u hangende de bezwaarschriftproce-
dure, een verzoek om voorlopige voorziening
indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden
ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector
Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzienin -
gen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
Een belanghebbende kan alleen een voorlopige
voorziening aanvragen, als deze een bezwaar-
schrift naar het college van burgemeester en wet-
houders van Amsterdam heeft gestuurd. Voor het
vragen van een voorlopige voorziening is griffie-
geld verschuldigd. De griffier van de rechtbank
kan u daarover meer informatie geven. 

Amsterdam, 15 november 2012
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid

H.J.M. Wink, stadsdeelsecretaris
P.P.J. Slettenhaar, voorzitter

De bescherming die wordt geboden, vertaalt zich
in regelingen voor het behoud van cultuurhistori-
sche waarden (AUP-gebied), archeologische res-
ten en de hoofdgroenstructuur en het bescher-
men van woningen, maatschappelijke voorzie-
ningen, water en openbare ruimte. De flexibiliteit
wordt met name geboden in het verruimen van
mogelijkheden binnen bestaande bebouwing.
Vooral het kunnen transformeren van kantoorge-
bouwen ten behoeve van maatschappelijke voor-
zieningen, bedrijfsverzamelgebouw en andere
vormen van dienstverlening is een speerpunt.
Ook worden er mogelijkheden geboden om kan-
toren onder voorwaarden om te zetten naar hotel
of woningen. In andere gebouwen waar niet
alleen gewoond wordt, is gekeken welke vormen
van gebruik er naast de huidige functie toege-
staan kan worden. 

Inspraakperiode
Het voorontwerpbestemmingsplan Buitenvel -
dert 2013 ligt met ingang van 19 november tot
en met 30 december 2012 ter inzage bij de infor-
matiecentra op de stadsdeelkantoren President
Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301,
geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
Bovendien zijn beide informatiebalies op donder-
dagavond tot 20.00 uur geopend. 
Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens te
downloaden via de internetsite www.zuid.ams-
ter dam.nl/bestemmingsplannen, onder: ’75
Buitenveldert 2013’. 

Inspraakreacties
Iedereen kan gedurende de termijn dat het
bestemmingsplan ter inzage ligt schriftelijk een
inspraakreactie indienen. Uw schriftelijke
inspraakreactie kunt u sturen naar Stadsdeel
Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam, t.a.v.
de afdeling Beleidsrealisatie Fysiek Domein. 
De inspraakreacties worden in de op te stellen
“Nota van beantwoording inspraak” van ant-
woord voorzien. Deze nota maakt deel uit van het
ontwerpbestemmingsplan, dat naar verwachting
in het tweede kwartaal van 2013 ter inzage zal
worden gelegd.

Verkeersbesluiten
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt
bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn
genomen:

■ Alexander Boersstraat. Aanwijzen van twee
parkeerplaatsen op de Alexander Boersstraat,
tegenover perceel nummer 25c (hoek
Willems), als parkeergelegenheid bestemd
voor het opladen van elektrische voertuigen. 

■ Roelof Hartplein. Aanwijzen van twee par-
keerplaatsen op het Roelof Hartplein, ter hoog-
te van perceel nummer 7, als parkeergelegen-
heid bestemd voor het opladen van elektrische
voertuigen. 

■ Haringvlietstraat. Aanwijzen van twee par-
keerplaatsen in de Haringvlietstraat, ter hoogte
van perceel nummer 2, als parkeergelegenheid
bestemd voor het opladen van elektrische voer-
tuigen. 

■ Abbenesstraat. Aanwijzen van twee parkeer-
plaatsen in de Abbenesstraat, ter hoogte van de
percelen nummer 3-5, als parkeergelegenheid
bestemd voor het opladen van elektrische voer-
tuigen. 

■ Koningslaan. Tijdelijk aanwijzen van twee par-

Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den
Haag. Meer informatie staat op de website van de
Raad van State: www.raadvanstate.nl. 

Beroep bij de Raad van State kan worden inge-
steld door: 
■ belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de

deelraad naar voren hebben gebracht; 
■ belanghebbenden die kunnen aantonen redelij-

kerwijs niet in staat te zijn geweest een ziens-
wijze bij de deelraad kenbaar te maken; 

■ belanghebbenden, voor zover het beroep wordt
ingesteld tegen wijzigingen die bij de vaststel-
ling van het plan ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan zijn aangebracht. 

Het besluit van de deelraad treedt in werking
daags na afloop van bovengenoemde termijn,
tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang
met een ingediend beroep een afzonderlijk ver-
zoek om een voorlopige voorziening is ingediend
bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling
van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet
in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Voorontwerpbestemmingsplan
Buitenveldert 2013 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt
bekend dat een voorontwerp van het bestem-
mingsplan Buitenveldert 2013 is opgesteld. 

Aanleiding
Voor het plangebied Buitenveldert 2013 geldt dat
de bestemmingsplannen in januari 2014 ouder
zijn dan 10 jaar en dan vormen deze plannen geen
actueel toetsingskader meer. Artikel 3.1 van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat een
bestemmingsplan eens per 10 jaar herzien dient te
worden. Daarmee wordt een actueel toetsingska-
der voor ruimtelijke en functionele ontwikkelin-
gen gewaarborgd. Om deze termijn te halen,
dient het voorontwerpbestemmingsplan nu ter
inzage te worden gelegd. Een andere aanleiding
tot het herzien van de bestemmingsplannen
vormt het uitgangspunt van de Wro bestem-
mingsplannen gestandaardiseerd en digitaal op te
stellen. 

Plangrenzen
De plangrenzen van het bestemmingsplan
Buitenveldert 2013 zijn als volgt:
■ Aan de noordzijde loopt de grens grofweg over

de Koenenkade, Amstelveenseweg,
Overijsselweg, A.J. Ernststraat,
Buitenveldertselaan, De Boelelaan en langs de
noordzijde van het Amstelpark tot aan Ring
A10 Zuid. 

■ Aan de oostzijde wordt het plangebied
begrensd door de stadsdeelgrens, die in het
midden van de Amstel ligt. 

■ Aan de zuidzijde en de westzijde wordt het
plangebied begrensd door de gemeentegrens
met Amstelveen. Aan de zuidzijde is deze
grens gelegen in het midden van het water dat
zich direct ten zuiden van de Kalfjeslaan
bevindt en aan de westzijde ligt de gemeente-
grens ten westen van de museumspoorlijn,
parallel aan de Amstelveenseweg.

Inhoud
De visie in het bestemmingsplan bestaat uit het
beschermen wat waardevol is, maar ook het bie-
den van flexibiliteit om invulling te geven aan de
ontwikkelingsvisie uit Buitenveldert in Balans.

Bekendmaking vaststelling bestemmings-
plan Frans Halsstraat 18
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt
bekend, op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, dat de deelraad van
Stadsdeel Zuid op 31 oktober 2012 het bestem-
mingsplan Frans Halsstraat 18
(NL.IMRO.0363.K1207BPSTD-VG01) ongewij-
zigd heeft vastgesteld. De deelraad heeft tevens
besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Beschrijving plangebied
Het plangebied heeft enkel betrekking op het per-
ceel gelegen op het adres Frans Halsstraat 18 in De
Pijp. Aanleiding voor het opstellen het bestem-
mingsplan is het mogelijk maken van een bouw-
plan van de eigenaar dat uitgaat van een andere
situering van de achtergevelrooilijn, waarvan het
wenselijk is deze in een nieuw bestemmingsplan
vast te leggen. 

Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 19
november 2012 tot en met 31 december 2012 ter
inzage bij onze informatiecentra op de stadsdeel-
kantoren aan de president Kennedylaan 923 en
Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen
van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot
20.00 uur. Het vastgestelde bestemmingsplan
vindt u ook via onze website www.zuid.amster-
dam.nl/bestemmingsplannen, onder’: ‘82 Frans
Halsstraat 18. Het bestemmingsplan is ook digi-
taal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
waar het te vinden is onder het identificatienum-
mer NL.IMRO.0363.K1207BPSTD-VG01

Beroep 
Tegen het vaststellingsbesluit kan binnen de ter-
mijn van terinzagelegging beroep worden inge-
steld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de

Rectificatie Column Klaas de Boer – 
Een tweede leven voor lege gebouwen
In de column van Klaas de Boer (Stadsdeelkrant Zuid, 1 november 2012) is
opgenomen dat de sloop van het oude Sint Nicolaas Lyceum nog een jaar
wordt uitgesteld. Deze opmerking is onjuist en is niet goed weergegeven.
De voorbereidingen van de sloop zijn deze week namelijk van start gegaan.
Er is dus geen sprake van uitstel. 
In de periode voorafgaand aan de daadwerkelijke sloop wordt het gebouw
tijdelijk gebruikt door het festival Kunstvlaai. Van 23 november tot 2 de cem-
 ber vindt dit festival plaats. Vervolgens wordt het schoolgebouw gesloopt.

Koninginnedag 2013

2012 is er van 09.00 uur tot 12.00 uur
een speciaal spreekuur voor mensen
die een evenementenvergunning
Koninginnedag willen aanvragen.

Voor meer informatie kunt u tussen
9.00 - 17.00 uur contact opnemen met
de afdeling Vergunningen, tel. 14 020.

Aanvraagformulieren kunt u vanaf 26
november vinden op www.amster-
dam.nl/koninginnedag, ophalen bij
Loket Tripolis, Burgerweeshuispad
301 (tussen 9 en 12 uur) of telefonisch
aanvragen (tel. 14 020).

Spreekuur
Op 14 december 2012 en 20 december

Een vergunning en/of ontheffing is
nodig voor:
■ het houden van een evenement

en/of het maken van (versterkte)
muziek (let op: bij een evenement is
minimaal één toilet/plaskruis ver-
plicht);

■ het plaatsen van een biertap met
max. 2 kranen (dit is alleen toege-
staan aan de Amsterdamse horeca in
het bezit van een geldige drankver-
gunning).

Koninginnenacht (29-30 april)
Het stadsdeel kan aan cafés en buurt-
verenigingen een vergunning verlenen
om in de Koninginnenacht tot 01.00
uur een klein buitenpodium met
levende muziek te plaatsen. Bij deze
kleine evenementen mag alleen de
horeca drank verkopen. Grootschalige
evenementen zijn niet toegestaan.

Heeft u al leuke plannen voor Koninginnedag 2013? Vraag dan een 
evenementenvergunning aan. Evenementenvergunningen kunnen van 
26 november tot en met 21 december 2012 tot 17.00 uur worden 
aangevraagd en ingeleverd. Vanaf 26 november staan de spelregels op
www.amsterdam.nl/koninginnedag.


