Bewonersvereniging De Mirandabuurt
Beste bewoners van De Mirandabuurt,

april 2021

Corona is inmiddels zijn tweede jaar ingegaan. Wie had dit vorig jaar kunnen bedenken. Wij hopen dat uw
gezondheid in deze bijzondere tijd goed is geweest. En dat het wonen en werken in onze buurt daar een positieve
bijdrage aan heeft gegeven.
We verwelkomen weer vele nieuwe bewoners in de buurt door verhuizingen en oplevering van nieuwe huizen.
Welkom in De Mirandabuurt! In de komende jaren zullen nog vele nieuwe huizen worden opgeleverd, mn in het
deel “Kop Zuidas .
De RAI activiteiten zijn nog steeds miniem, de gebruikelijke parkeeroverlast dus ook. De RAI vervult wel een
belangrijke rol bij de bestrijding van Corona. Grote hallen zijn ingericht als test- en vaccinatielocatie.
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 uw reacties doorsluizen naar de betreffende instanties en medewerkers.
Ter attentie:
Ook dit jaar zal onze voorjaars ledenvergadering geen doorgang kunnen vinden. Wij hopen dat er in het najaar
toch een vergadering georganiseerd kan worden. Dit betekent ook dat het Financieel Verslag 2020 nu niet
besproken en dus niet vastgesteld kan worden. Hopelijk dus later in het jaar.
Op 2 oktober hebben we een extra heugelijk feit te vieren. De Bewonersvereniging De Mirandabuurt bestaat
dan 25 jaar! Daar zullen we dan zeker uitgebreid bij stilstaan. Hou uw brievenbus in de gaten.
Per mei a.s. zullen, spijtig, twee bestuursleden afscheid nemen van het bestuur. Marijn ten Holt heeft 10 jaar
en Anne Bossaert heeft 5 jaar hun -zeer verdienstelijke- steentje aan het bestuur bijgedragen. Marijn gaat de
buurt verlaten en Anne heeft het te druk met haar eigen zaak. Wij danken hen en wensen hen veel succes in
deze voor hen nieuwe fase. We zijn blij met Esther Bromet als onze nieuwe secretaris.
Toch zijn we nog naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bij voorkeur uit alle delen van de buurt, incl de
Kop Zuidas. Meld u aan!
Denkt u aan uw bijdrage aan de Bewonersvereniging 2021: 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.

Ontwikkelingen en aandachtspunten:
Actueel is een hernieuwde discussie over het bestemmingsplan Kop Zuidas. Bureau Zuidas wil het huidige
bestemmingsplan uit 2018 zodanig wijzigen dat drie grootschalige voorzieningen worden opgenomen.
. een 24 uursopvang voor (30) dak- en thuislozen van 1200 m2; . een buurtgezondheidscentrum van 1000 m2;
. een broedplaats (kunst) van 1000 m2. De Bewonersvereniging volgt de ontwikkelingen en heeft
verschillende, ook juridische, acties ondernomen. Een overzicht daarvan, alsmede van relevante
documenten, vindt u op de website www.demirandabuurt.nl. Een gesprek met de wethouder volgt nog.

Onlangs is in onze buurt een gezin in hun woning overvallen. Een trieste ontwikkeling. Na een behoorlijk
aantal inbraken is dit een stap extra op de ladder van criminaliteit. De Bewonersvereniging heeft de buurt
aangemeld bij Waaks , een initiatief van de gemeente. www.amsterdam.nl/zuid-gebied/waaks-buurtenzuid/ . We zullen u op de hoogte houden hoe dit werkt en hoe u zich voor deze app kunt aanmelden.
Actueel is ook het aanbod voor “groene schuurtjes . U heeft mogelijk een brochure in de bus gehad. Zij
richten zich mn op de daken van schuurtjes en garages. Nu met subsidie. Tot 11 april kunt u zich melden bij
www.nmtzuid.nl/groene-schuurtjs of mail naar groeneschuurtjes@gmail.com. Maak/hou de buurt groen!
Vorig jaar zijn plannen ontwikkeld voor de plaatsing van nieuwe afvalcontainers, met grotere inhoud, in Kop
Zuidas en in de rest van de Mirandabuurt. De buurt wordt binnenkort geïnformeerd over het eindplan van de
gemeente. U kunt daar nog op reageren. De gemeente vraagt ons nogmaals met klem te melden dat grof
vuil op straathoeken of aan de straat gezet moet worden en niet bij de vuilcontainers.
Helaas is rondslingerend afval mede veroorzaker van een rattenplaag in delen van de Rivierenbuurt, ook in
onze buurt. Een andere veroorzaker is het voeren van eendjes en vogels. Daarom geldt vanaf 18 maart jl een
voerverbod in Amsterdam Zuid, De minimale boete is 70 euro. Zie ook www.amsterdam.nl/nieuwsstadsdeelzuid/voerverbod-heel-zuid-rattenoverlast.
Bewoners informeren ons over klachten van rookoverlast (roetdeeltjes en brandlucht) van open haarden en
houtkachels. Vooral bij windstilte. U kunt zelf nagaan of de weersomstandigheden het toelaten de open
haard of houtkachel aan te zetten. www.stookwijzer.nu; Stookalert_Stichting NHK; Stookalert|RIVM.
De gemeente heeft ons voorstel om het speelpleintje aan het Baroniepad te renoveren inmiddels zover
ontwikkeld dat de opening nabij is. De allerkleinsten en onze senioren zijn de doelgroep. Er ligt inmiddels een
prachtige jeu de boulesbaan. Plus een schaaktafel met krukken in het midden van het groen.
Ontwikkelingen Kop Zuidas. De toekomst van Old School is nog onder de rechter. Kavels J (CrossOver) en L1
(Newton) worden binnenkort bouwrijp gemaakt. Desgevraagd wordt de stille heitechniek gebruikt.
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.
Het Hogelandplein (tegenover Happy Italy) wordt momenteel ingericht. Er komt ook een waterpartij.
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, Bureau Zuidas en RAI zijn:
Het afval, de kwaliteit van stoepen, beplanting, lichtmasten, verkeersborden, tunnels etc in de buurt.
de parkeerdruk en -problematiek in de buurt, met name in de 'woonerf'straten en in de Betuwestraat
fietsenrekken op de Zuidelijke Wandelweg bij de nieuwbouw
de kavels op Kop Zuidas, de geluidsschermen langs de A10 en verbreding van de Rooseveltbrug
het Wilgenlaantje, het Wilgenparkje
ontwikkelingen Martin Luther Kingpark, zie martinlutherkingpark@amsterdam.nl

Belangrijke adressen:
mailadres secretariaat Bewonersvereniging: demirandabuurt@hotmail.com
website Bewonersvereniging: www.demirandabuurt.nl
updates rond de Zuidas: www.Zuidas.nl , voor maandelijkse updates rond de Zuidas of 0800-5065
RAI Amsterdam Buurt E-newsletter, vragen/klachten: tijdens evenementen 06 54392845 of via buren@rai.nl
milieu- en geluidsoverlast van de RAI: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
klachten/vragen gemeente: telefoon
, of app verbeter de buurt , gericht op de openbare ruimte en
bijvoorbeeld bij volle afvalcontainers: www.amsterdam.nl/melding-openbare-ruimte
bewonersinformatie Zuidas: www.bewonersplatformzuidas.nl/weekbericht
gebiedsmakelaar Rivierenbuurt (gemeente): Karlijn Heim, k.heim@amsterdam.nl
wijkagent RAI buurt: Tjako Drenth 0900 8844 of tjako.drenth@politie.nl
Versterk de buurt, steun de Vereniging en blijf gezond! Suggesties, vragen of opmerkingen? Wij horen ze graag.
Met vriendelijke groet, Hetti Willemse, wnd voorzitter;
Marijn ten Holt, secretaris; vertrek per mei a.s.
Jessica Bartels, penningmeester;
Anne-Francesca Bossaert, lid en webmaster; vertrek per mei a.s.
Kees de Visser, lid
Esther Bromet, asp lid, secretaris
Uw naam erbij de volgende keer?

