
Actiecomité Westerpark Groen! boekt weer belangrijk resultaat: Westerpark wordt groener! 

Afspraken met Pinnacle 

De afgelopen twee weken hebben we intensief overleg gevoerd met Floris Roord van Pinnacle 
Holding B.V. Dit naar aanleiding van de ingediende beroepsschriften tegen het bestemmingsplan voor 
Westerpark West bij de Raad van State (door zowel het comité als de ontwikkelaar). Dit heeft ertoe 
geleid dat maandag 26-03 een overeenkomst tussen actiecomité en Pinnacle is getekend. 

Die overeenstemming betreft: 
• Kavel X 

Pinnacle werkt mee aan een overdracht van de gronden in kavel X aan de gemeente, teneinde te 
komen tot een groene inrichting van dit gebied 

• Waterkering  
Pinnacle neemt het initiatief om in samenspraak met Waternet, gemeente en het actiecomité te 
zoeken naar een alternatieve situering van de waterkering aan de westkant van kavel X  

• Bomen Brettenpad 
Pinnacle heeft waarborgen afgegeven voor het behoud van de aangrenzende bomenrij aan het 
Brettenpad. De door ons aangetrokken deskundige van Groendirectie Holland wordt bij voorkeur 
aangewezen om een en ander te controleren 
 

We zijn nu verzekerd van een optimale groene ontwikkeling van Westerpark West en het huidige 
parkeerterrein.  

Al eerder had het actiecomité na tweeënhalf jaar actievoeren in november 2017 op het allerlaatste 
moment bereikt dat de gemeenteraad instemde met een amendement op het bestemmingsplan, zodat 
geen woontoren verrijst op het parkeerterrein in het verlengde van de Bos en Lommerweg, kavel X. 
Pinnacle heeft zich hierbij neergelegd en het actiecomité verzekerd dat zij met de gemeente 
overeenstemming heeft bereikt over de verkoop van dit terrein en dat het na 2021 als een 
groengebied kan worden ingericht.  

Wij menen dat hiermee onze belangrijkste doelstellingen worden gerealiseerd; dit ook omdat is 
afgesproken nauw contact met elkaar te onderhouden over de verdere invulling van het plan. 

Onderdeel van de overeenstemming is dat Westerpark Groen! en Pinnacle hun procedures bij de 
Raad van State tegen het bestemmingsplan intrekken. Het bestemmingsplan krijgt dan een 
onherroepelijk karakter. 

Zie voor beroepsschrift, overeenkomst en andere informatie www.sloterdijkermeer.nl 

Inlichtingen bij Eric van der Putten, tel: 06-51379730, info@westerparkgroen.nl 

Verzoek om bijdrage i.v.m. gemaakte kosten 

Er zijn kosten gemaakt voor de beroepsprocedure bij de Raad van State.  
We roepen leden en sympathisanten van het actiecomité, en tuinders van Sloterdijkermeer en Nut & 
Genoegen op ieder € 5 bij te dragen.  

Kosten Beroep Raad van State voor Westerpark Groen! De uitgaven tot nu toe zijn: 

Second opinion bomen Brettenpad € 914,67 

Print en portokosten   € 30,00 

Griffierechten Raad van State  € 340,00 

TOTAAL    € 1.284,76 

    
Iedereen heeft belang bij een groen Westerpark en een groene entree vanuit Bos en Lommer. 
Mochten we meer ontvangen dan de € 1284,76 die zijn uitgegeven, dan besteden we dat aan een 
feestje met elkaar in de zomer. Want alleen dankzij ieders steun hebben we dit heugelijke resultaat 
kunnen bereiken! 

Stort de bijdrage van € 5,--  voor 8 april a.s. op bankrekening  
NL54INGB0000802111 t.n.v. H.L.F.B. van der Putten te Amsterdam  












