Bericht aan sympathisanten Westerpark Groen, buurtbewoners en tuinders,
Toren op Kavel X wankelt! Gemeenteraad oordeelt 29 november a.s. over
bestemmingsplan Westerpark West.
Beste allemaal,
Het is ongelooflijk spannend en de strijd is nog altijd niet helemaal gestreden.
Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Amsterdam besluiten om wel of niet in
te stemmen met het bebouwen van het parkeerterrein naast de voormalige ING-toren
aan de Haarlemmerweg.
Dat het spannend is, bleek tijdens het debat van woensdag j.l. in de raadscommissie
Ruimtelijke Ordening. Daar is, vooral naar aanleiding van de initiatieven en de inspraak
van het actiecomité Stop de Bouwwoede - Westerpark Groen!, uitgebreid gesproken over
het al dan niet bebouwen van Kavel X, onderdeel van het bestemmingsplan voor
Westerpark West.
Nagenoeg alle raadscommissieleden erkenden dat het voorafgaande participatieproces
onder de maat is geweest. Een verzoek van de woordvoerder van de SP, Tiers Bakker,
om de verantwoordelijkheid voor het bestemmingsplan terug te leggen bij de
bestuurscommissie West kreeg de handen niet op elkaar, ook al omdat de stadsdelen na
de gemeenteraadsverkiezingen in maart verdwijnen. De poging van wethouder RO Van
der Burg om de SP te verleiden toch te kiezen voor de toren (in het stadsdeelbestuur had
de partij aangegeven tegen te zijn) indien daarin maximaal 40% sociale huurwoningen
zouden komen strandde, omdat nóch de aanwezige projectontwikkelaar, nóch Bakker
hierover wenste te onderhandelen. Afgezien van de woordvoerders van VVD en D66
spraken de andere partijen zich uit tégen bebouwing van Kavel X. Onze zienswijzen
bleken goed gelezen, naar de insprekers aan het begin van de vergadering was goed
geluisterd, al gaat het ons natuurlijk niet alleen om het vergroenen van Kavel X. Ook bij
de transformatie van de voormalige kantoorgebouwen is aandacht voor de rooilijnen in
het belang van de bomen, een autovrij maaiveld door het bouwen van een
aaneengesloten ondergrondse parkeergarage en het handhaven van de huidige
waterkering wenselijk.
De fractie van de SP heeft inmiddels het initiatief genomen voor een amendement op het
bestemmingsplan voor Westerpark West. Daarin wordt gesteld dat een nieuwe toren op
deze plek in de groene scheg ongewenst is en dat ook op andere onderdelen de nieuwe
woonwijk een groenere uitstraling moet krijgen, zoals wij ook steeds bepleiten. Dit
amendement lijkt de steun te krijgen van Groen Links, PvdA, Partij voor de Dieren, het
CDA en de Ouderenpartij. Waarmee er een meerderheid in de raad dus tégen het
bebouwen van Kavel X en vóór een groen Westerpark West zou zijn.
Aan het slot van de vergadering van de raadscommissie RO deelde verantwoordelijk
wethouder Van der Burg mee dat het op 29 november a.s. helemaal aan de raad is om
hierover een besluit te nemen. We gaan het beleven. Intussen wordt vast en zeker druk
uitgeoefend door de ontwikkelaar, die een maximale vergoeding voor het verlies van de
toren zal proberen te krijgen. (Al heeft hij in het begin van het proces aangegeven ook
zónder die toren Westerpark West te kunnen ontwikkelen.) De buit is dus nog niet binnen
en wij gaan door met de strijd.
Kom woensdag ook naar de gemeenteraadsvergadering, die om 13.00 uur begint, in de
raadszaal van het stadhuis.

