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Actiecomité Stop de Bouwwoede 
Westerpark Groen! 

 
 
Aan:  de heer G. Bouwmeester, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, 
CC: de heer J. van Berkel, portefeuillehouder Bewonersparticipatie, 

mevrouw F. Ulichki, portefeuillehouder Openbare ruimte en Groen  
leden van het AB van Bestuurscommissie West 
 
 

Amsterdam, 27 december 2016 
 
 
Geachte heer Bouwmeester, 
 
 

Op 14 december jl. ontvingen we via de mail van de projectmanager Westerpark West de 
mededeling dat is besloten om de indiening van varianten voor kavel X naast het 
voormalige ING-terrein aan de Haarlemmerweg te laten plaatsvinden tijdens en parallel 
aan de informatiemarkten t.a.v. Westerpark West op 15 december 2016 en 11 januari 
2017. Tot 10 februari kunnen we ook schriftelijk onze visies kenbaar maken.   

Deze mededeling heeft ons hogelijk verbaasd; we zijn zeer teleurgesteld over de gang 
van zaken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 november jl. heeft u 
immers toegezegd dat er een proactief participatieproces over vlek X zou worden 
georganiseerd, waarbij over en weer varianten konden worden ingebracht, besproken en 
beoordeeld. In uw brief van 25 november aan buurtbewoners staat ook uitdrukkelijk dat 
over kavel X een apart participatietraject wordt georganiseerd en dat de opzet en het 
programma voor dit traject na 28 november 2016 bekend zouden worden gemaakt. De 
mededeling van 14 december is hiermee in strijd. Een mededeling die overigens alleen 
gedaan is aan ons, niet aan bewoners, niet aan andere betrokkenen en, voor zover we 
hebben kunnen nagaan, ook niet op de informatiemarkt zelf. Op de website en in het 
gemeenteblad Amsterdam is over dit onderdeel van het participatietraject evenmin 
duidelijke informatie te vinden.  

Daarnaast is er op die informatiemarkt ook ruime aandacht besteed aan de 
verkoop/verhuur van de woningen. Wij vinden dit uitermate verwarrend; de 
informatiemarkt hoort ons inziens alleen over het voorontwerpbestemmingsplan te gaan. 
Wij hebben geen gelegenheid gekregen onze standpunten hierover toe te lichten. Zo 
wekt u de stellige indruk de ontwikkelaar wel en ons niet te faciliteren. Op deze manier 
komt er geen proactief, maar een postpassief participatieproces. 
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We hebben herhaaldelijk (onder meer in onze brief van 8 november 2016) laten weten 
dat wij actief in werksessies onze plannen voor het gebied met u, ontwerpers en andere 
deskundigen willen uitwerken. Een eerste opzet van die plannen hebben we u 
verschillende malen toegezonden (zie ook onze brief van 31 oktober 2016). Wij zijn nog 
steeds bereid dit proces met u in te gaan.  

Wij vragen u dan ook ons voor 15 januari 2017 te berichten dat u conform eerdere 
toezeggingen een apart proactief participatietraject – bij voorkeur in de vorm van 
workshops – voor vlek X organiseert. 

Behalve over het bebouwen van vlek X hebben we ook al eerder fundamentele 
opmerkingen gemaakt over het voorontwerpbestemmingsplan voor het voormalige ING-
terrein dat al is bebouwd. Het gaat dan vooral om het volgende: 

 Het vaststellen van een rooilijn op minimaal 10 meter afstand van de bomenrij 
aan het Brettenpad 

 Het autovrij maken van het maaiveld van Westerpark West (bijvoorbeeld door een 
ondergrondse ontsluiting via de parkeergarages, of door slimme korte 
insteekstraten); verschillende varianten zijn denkbaar 

 Onduidelijkheid over het feit of de verlaging van het waterpeil negatieve gevolgen 
heeft voor de omgeving 

 Het ontbreken van een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar/eigenaar, 
waardoor de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet is 
gewaarborgd 

 Onduidelijkheid over de gevolgen van de verslechtering van de luchtkwaliteit door 
de toename van het aantal bewoners en daarmee verkeersbewegingen 

 

U hebt toegezegd dat die opmerkingen worden meegenomen bij de verwerking van 
reacties op het voorontwerpbestemmingsplan. Wij willen hiervan graag een schriftelijke 
bevestiging. (U kunt deze herhaling van standpunten beschouwen als onze inbreng in het 
participatietraject voor de transformatie van de bestaande kantorenstrook.) 

 

We kijken uit naar uw reactie, met vriendelijke groet, 

 

Eric van der Putten / Mathieu Derckx, 

namens  Actiecomité Stop de Bouwwoede - Westerpark Groen! 

 


