Bewonersvereniging De Mirandabuurt
Beste bewoners van De Mirandabuurt,

oktober 2020

Wij hopen dat u in deze bijzondere tijd in goede gezondheid heeft kunnen wonen en werken. Dat geldt ook voor de
vele nieuwe bewoners in deze buurt. Welkom in De Mirandabuurt!
Het was te merken dat het in de zomer drukker was dan in andere jaren. Veel reisplannen zijn uitgesteld. De grote
stilte in het voorjaar ligt al weer achter ons, maar de 2e golf is onmiskenbaar gearriveerd. Voorzichtigheid is en blijft
geboden. De scholen zijn gestart, het openbaar vervoer is drukker, net als het overige verkeer en de winkels. De RAI
activiteiten zijn echter nog steeds miniem, de gebruikelijke parkeeroverlast dus ook. De RAI vervult wel een
belangrijke rol bij de bestrijding van Corona. Een grote hal is ingericht als testlocatie.
De Bewonersvereniging is vanuit huis actief kunnen blijven. Medewerkers van gemeente en Zuidas zijn middels
schouwen in de buurt, vergaderingen bij ons thuis of digitaal en via mail op de hoogte gesteld van onze wensen en
aandachtspunten. Zij konden ons informeren over de voortgang van de vele ontwikkelingen in en rond de buurt. Zo
konden wij ook reacties van u, de bewoners, doorsluizen naar de betreffende instanties en medewerkers.

Ter attentie:
In onze vorige flyer, mei 2020, meldden wij al dat onze jaarlijkse ledenvergadering in mei was uitgesteld.
Wij hoopten in het najaar deze vergadering doorgang te laten vinden. Dat zal echter niet gebeuren. De
actuele Corona berichten laten dat niet toe. Dit betekent ook dat het Financieel Verslag 2019 niet
besproken en dus niet vastgesteld kan worden. De cijfers worden binnenkort op de website geplaatst. Daar
wordt ook de verdere procedure aangegeven.
Uw bijdrage aan de Bewonersvereniging: mocht u uw bijdrage aan onze vereniging voor dit jaar 2020 nog
niet hebben overgemaakt: stort 10 euro, op ING rekening NL18INGB0007528254 tnv Bewonersvereniging
De Mirandabuurt, Amsterdam. Met vermelding van uw adres. Maak het u en ons gemakkelijk en maak er
een periodieke overschrijving van.
Onze website www.demirandabuurt.nl geeft u actuele informatie over de buurt en de activiteiten van de
Bewonersvereniging. Ook publiceren wij geregeld een digitale Nieuwsbrief, u kunt zich daarvoor
aanmelden via de website of rechtstreeks via bewonersvereniging@demirandabuurt.nl. Ruim 120
bewoners gingen u reeds voor.
Komend jaar 2021 zal onze secretaris ons bestuur na 10 jaar bestuurslidmaatschap helaas verlaten. Het
bestuur zoekt daarom naar een nieuw bestuurslid. Iets voor U? Laat het ons weten.

Ontwikkelingen en aandachtspunten:
Het grof vuil neemt enorm toe in de buurt (en alle buurten in Amsterdam) en geeft veel overlast. De
gemeente vraagt ons met klem te melden dat grof vuil op straathoeken of aan de straat gezet moet
worden en niet bij de vuilcontainers. Het geeft problemen met het ophalen van het vuil en het legen van de
containers.
De gemeente gaat nieuwe afvalcontainers plaatsen, deze hebben een grotere inhoud. Wij zijn in overleg met
de gemeente de containers te verfraaien met bijvoorbeeld een lage omheining en/of groen/planten. In heel
Amsterdam zijn daar al voorbeelden van. Op onze site vindt u foto’s van voorbeelden.
Het appartementengebouw Sud en het aanpalende verzorgingshuis van Cordaan Zuidoever zijn inmiddels
in gebruik genomen. Welkom nieuwe bewoners!
De toekomst van Old School is nog onzeker. De rechter zal zich erover uitspreken.
Heeft u al het nieuwe bewonersvignet voor tijdens de Rai-buurtafsluitingen bij het Stadsdeel opgehaald? Uw
oude roze exemplaar geldt trouwens ook nog steeds.

Bewoners hebben de grijpertjes al ontdekt. We hebben er 20 van de gemeente ontvangen. Bewoners kunnen
hiermee vuil weghalen in de eigen buurt. Doet u mee? Gezamenlijke aktie? Laat het ons via de website /mail
weten.
Happy Italy vroeg een vergunning om late openingstijden (donderdag tot en met zondag terras open tot
01.00 uur en binnen tot 03.00 uur) te hanteren. Na overleg met Happy Italy blijkt hiervan voor deze vestiging
geen sprake. In deze vestiging gaat de keuken om ca 22.00 uur dicht. En het terras zal hoogstens een uur later
gesloten zijn.
Het Hogelandplein (tegenover Happy Italy) wordt vanaf september tijdelijk ingericht. Een definitieve
inrichting vindt later plaats na evaluatie en volgens gemeentelijke uitgangspunten.
De WADI s (de groen/water teststroken aan de Zuidelijke Wandelweg) voor de nieuwe appartementen
worden na evaluatie opnieuw ingericht. De noodzaak voor goede wateropvang in stedelijk gebied blijft.

Onze terugkerende agendapunten voor overleg met het Stadsdeel en Bureau Zuidas zijn:
inzage in het programma voor het straatvegen en legen van de afvalcontainers. De Vereniging heeft ons
eigen voorstel over locatie en hoeveelheid afvalcontainers met de gemeente besproken.
De kwaliteit van stoepen, beplanting, lichtmasten, verkeersborden etc in de buurt.
de parkeerdruk en -problematiek in de buurt, met name in de 'woonerf'straten en in de Betuwestraat
nieuwe inrichting A2 van de afrit bij de Utrechtse brug in de toekomst
de plannen voor een nieuwe inrichting van het speelplaatsje aan het Baroniepad. Naast speelruime voor de
kleinsten ook plaats voor o.a. conditietoestellen voor senioren, een jeu de boules-baan met verlichting en
goed onderhoud van het groen
het gebrek aan en locatie van fietsenrekken op de Zuidelijke Wandelweg bij de nieuwbouw
de bebouwing (gebouw Crossover) en geluidsschermen langs de A10
verbetering en verfraaiing van de tunnels onder de A10 naar het RAI station
bomenkap en het Wilgenlaantje
plannen om de toegang naar onze wijk bij het benzinestation tijdens RAI-drukte te verbeteren. Bijvoorbeeld
door waarschuwingsborden te plaatsen op de Kennedylaan om de buurt niet in te rijden. En om
versperringen op het gras neer te zetten zodat auto’s niet via het plantsoen de buurt inrijden.
ontwikkelingen Martin Luther Kingpark, zie martinlutherkingpark@amsterdam.nl
initiatief om in de wijk groene plekken in te richten voor groene elementen als wormenhotels, bloembakken,
vogelhuisjes, vlindertuin, eetbare struiken, noten- en fruitbomen. Het Hoveniersbedrijf De Twee Heeren van
de school De Wereldboom is om voorstellen gevraagd.
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mailadres secretariaat Bewonersvereniging: demirandabuurt@hotmail.com
website Bewonersvereniging: www.demirandabuurt.nl
www.Zuidas.nl, voor maandelijkse updates rond de Zuidas of 0800-5065
RAI Amsterdam Buurt E-newsletter, vragen/klachten RAI: tijdens evenementen 06 54392845 of via buren@rai.nl
milieu- en geluidsoverlast van de RAI: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
klachten/vragen gemeente: telefoon 0 0, of app ‘verbeter de buurt”
klachten openbare ruimte: www.amsterdam.nl/melding-openbare-ruimte
bewonersinformatie Zuidas: www.bewonersplatformzuidas.nl
(waarnemend) gebiedsmakelaar Rivierenbuurt (gemeente): Manon van der Fange, m.van.der.fange@amsterdam.nl
wijkagent RAI buurt: Tjako Drenth 0900 8844 of tjako.drenth@politie.nl

Versterk de buurt, steun de Vereniging. En blijf gezond!
Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen? Wij horen ze graag.
Met vriendelijke groet, Hetti Willemse, wnd voorzitter;
Marijn ten Holt, secretaris;
Jessica Bartels, penningmeester;
Anne-Francesca Bossaert, lid en webmaster;
Kees de Visser, lid

