
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Officiële bekendmakingen. Week 14.  
Dit is een uitgave van het dagelijks bestuur Stadsdeel Zuid. 
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Besluiten dagelijks bestuur 27 maart 2012 
 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid gaat akkoord met de volgende besluiten: 
    

 BD2012-001089. 2011-029 (2), beslissing op bezwaar J.de Rooij en P.M. de 
graaf.  

 BD2012-001047. Q.11.0146, beslissing op bezwaar van R. van Meerendonk 
tegen de geweigerde bewonersparkeervergunning, Van Nijenrodeweg 223. 

 BD2012-000712. Evaluatie HSK. 
 BD2012-000896. TA2012-000005, beantwoording raadsadres van Leeuwen. 
 BD2012-000667. Kredietverhoging Anne Frank Lift. 
 BD2012-000976. Brief ombudsman. 
 BD2012-001072. Beantwoording vraag Commissie DFV over normering overhead 

en- salariskosten directies welzijnsorganisaties. 
 BD2012-000608. Subsidieaanvraag V. Boschma. 
 BD2012-000683. Monumenten stand van zaken 2012 vj. 
 BD2012-000639. 09-116, 09-308 en 2010-0273, beslissing op bezwaar 

staanplaats Wielhouwer-Voet. 
 BD2012-000306. Intentieverklaring energieafspraak Noord-Holland 2012-2016. 
 BD2012-000203. Omgevingsvergunning A3 KDV Ceintuurbaan 392h. 
 BD2012-000907. Boeierspad 14, correctie uitgiftebesluit. 
 BD2012-000722. Uitgifte terreinen jachthavengebied 3. 

 
 
 

Lijst Monumentale Houtopstanden Amsterdam Zuid 
 
Het DB heeft besloten de onderstaande bomen officieel op de lijst Monumentale 
Houtopstanden Amsterdam Zuid te plaatsen. 
 
Mocht u nog vragen hebben over het besluit of het advies van de Adviescommissie 
Monumentale Houtopstanden kunt u contact opnemen met: 
Marlies Pennings m.pennings@zuid.amsterdam.nl of via telefoonnummer 14020. 
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 BD2012-000535/03. 1 Zwarte populier, Amstelkade tegenover huisnummer 55. 
 BD2012-000785/19. 3 Iepen, Borssenburgplein bij huisnummer 9. 
 BD2012-000538/21. 1 Vleugelnoot, Amsteldijk t/o huisnummer 128. 
 BD2012-000539/37. 4 Pluimiepen, Gaaspstraat t/o huisnummers 9 tot 11. 
 BD2012-000540/41. 6 Bolesdoorns, Vechtstraat t/o huisnummers 125, 133, 147 

153, 165 en 173. 
 BD2012-000541/42. 1 Rode esdoorn, Lekstraat t/o huisnummers 64-66. 
 BD2011-005304/44. 1 Zwarte den, Lekstraat t/o huisnummer 29. 
 BD2012-000543/45. 8 Amerikaanse linden, Lekstraat bij basisschool De Rivieren. 
 BD2012-000544/46. 3 Kolchische esdoorns, Lekstraat t/o huisnummers 67, 69 en 

92. 
 BD2012-000553/48. 1 Zomerlinde, Kinderdijkstraat hoek Uiterwaardenstraat. 
 BD2012-000562/49. 1 Middellandsezee cypres Zomerdijkstraat bij huisnummer 

28. 
 BD2012-000922/54. 1 Beuk, Jekerstraat t/o huisnummer 102. 
 BD2012-001014/57. 3 Hollandse iepen, Deurloostraat t/o de huisnummers 59, 64 

en 66. 
 BD2012-000924. 2 Christine Buismaniepen, Amsteldijk t/o huisnummer 876. 
 BD2012-000952. 23 Zwarte populieren, 1 Canadese populier, 4 Schietwilgen, 

Beethovenstraat langs de vijver van het Beatrixpark. 
 BD2012-000936. 1 Plataan, Amstelveenseweg bij de brug over het 

Zuideramstelkanaal. 
 BD2012-000934. 1 Hollandse linde, Amsteldijk t/o huisnummer 282. 

 
Alle belanghebbende bij dit besluit kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, 
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit, daartegen een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van 
dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de 
bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. De regels betreffende het maken van bezwaar 
staan in de Algemene wet bestuursrecht. 
 

Kennisgeving Wrakkenwet 
 
De directeur van Waternet maakt bekend dat, op grond van de artikelen 2 en 3 van de 
Wrakkenwet, na 24 april 2012 een aantal gezonken vaartuigen zal worden gelicht en 
afgevoerd. De wrakken worden geborgen omdat deze overlast veroorzaken en schade 
kunnen veroorzaken aan walmuren en (woon)boten.  
 
Het betreft de volgende vaarwegen: Amstelkade, Joazef Israelskade, Noorder 
Amstelkanaal, Pieter Lastmankade, Westlandgracht. 
 
Voor een uitgebreidere omschrijving van de vaartuigen kunt u kijken op www.waternet.nl, 
of bel 0900-9394 op werkdagen. 
 
Belanghebbenden die niet of niet tijdig hun vaartuig boven water halen dienen er rekening 
mee te houden dat de te bergen vaartuigen zullen worden gesloopt. 
 
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende, binnen zes weken 
nadat het bekend is gemaakt tegen een besluit een bezwaarschrift indienen bij Gemeente 
Amsterdam, afdeling Bezwarencommissie, postbus 202, 1000 AE Amsterdam Het 
indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed dit 
vereist kan een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden. 
 
Amsterdam, 3 april 2012 
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namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,  
 
ing. M.G.E. Wets 
hoofd afdeling Handhaving Waternet 
  

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide 
voorbereidingsprocedure) 
 
Het gebruiken van de tuin aan de achterzijde als Kinderspeelruimte ten behoeve 
van de toekomstige kinderopvang op de begane grond van het gebouw Van 
Woustraat 227. 
 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn omgevingsvergunning te 
verlenen voor de volgende activiteiten, inzake het gebruiken van de tuin aan de 
achterzijde als Kinderspeelruimte ten behoeve van de toekomstige kinderopvang op de 
begane grond van het gebouw Van Woustraat 227: 
 

 Het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, 
sub c Wabo).  

 
Terinzagelegging 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 
april 2012 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze 
informatiecentra op de stadsdeelkantoren President Kennedylaan 923 en 
Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Bovendien zijn 
beide informatiebalies op donderdagavond tot 20.00 uur geopend.  
 
De ontwerpbeschikking kan tevens bekeken worden via onze internetsite 
www.zuid.amsterdam.nl, onder ‘Bestuur en organisatie’, ‘Publicaties van het stadsdeel’ bij 
‘Ter inzage en inspraak’. 
 
Zienswijze 
Gedurende de genoemde periode kan een ieder zienswijze met betrekking tot deze 
aanvraag schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u 
sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam. Voor uw mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de afdeling Vergunningen. 
 
Amsterdam, 16 maart 2012  
 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, 
 
 
P.P.J. Slettenhaar   H.J.M. Wink 
stadsdeelvoorzitter   stadsdeelsecretaris 
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Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide 
voorbereidingsprocedure) 
 
Het gebruiken van de tuin aan de achterzijde als Kinderspeelruimte ten behoeve 
van de toekomstige kinderopvang op de begane grond van het gebouw 
Ceintuurbaan 214. 
 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voornemens zijn omgevingsvergunning te 
verlenen voor de volgende activiteiten, betreffende het gebruiken van de tuin aan de 
achterzijde als Kinderspeelruimte ten behoeve van de toekomstige kinderopvang op de 
begane grond van het gebouw Ceintuurbaan 214: 
 

 Het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, 
sub c Wabo); 

 
Terinzagelegging 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 
april 2012 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze 
informatiecentra op de stadsdeelkantoren President Kennedylaan 923 en 
Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Bovendien zijn 
beide informatiebalies op donderdagavond tot 20.00 uur geopend.  
 
De ontwerpbeschikking kan tevens bekeken worden via onze internetsite 
www.zuid.amsterdam.nl, onder ‘Bestuur en organisatie’, ‘Publicaties van het stadsdeel’ bij 
‘Ter inzage en inspraak’. 
 
Zienswijze 
Gedurende de genoemde periode kan een ieder zienswijze met betrekking tot deze 
aanvraag schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u 
sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam. Voor uw mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de afdeling Vergunningen.  
 
Amsterdam, 20 maart 2012 
 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, 
 
P.P.J. Slettenhaar   H.J.M. Wink 
Stadsdeelvoorzitter   stadsdeelsecretaris 
 

Intrekking verleende vergunning 
 
Ingetrokken bouwvergunning: 

 Carillonstraat 2-4 / Mauvestraat 37, 1073 ND: de op 14 augustus 2010 onder 
nummer 126-104376 verleende vergunning voor het vernieuwen van de kozijnen 
in de voorgevels van het gebouw. Verzonden d.d. 4 april 2012. Dossiernummer 
99-150603 

 Ceintuurbaan 254, 1072 GH: de op 5 januari 2009 onder nummer 126-6456 
verleende vergunning voor het veranderen van de beganegrond met bestemming 
tot kantoor-/ bedrijfsruimte, het herstellen van de fundering en het maken van een 
lichtstraat op de achteruitbouw. Verzonden d.d. 4 april 2012. Dossiernummer 99-
6745 

 
Ingetrokken sloopvergunning: 

 Ceintuurbaan 254, 1072 GH: de op 5 januari 2009 onder nummer 55-1684 
verleende vergunning voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden ten behoeve 
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van het herstellen van de fundering en het veranderen van de beganegrond. 
Verzonden d.d. 4 april 2012. Dossiernummer 88-1429 

 
Ingetrokken omgevingsvergunning: 

 Robijnstraat 9, 1074 VE: de op 22 november 2010 onder nummer 20308 
verleende vergunning voor het slopen van de berging in de achtertuin. Verzonden 
d.d. 2 april 2012. Dossiernummer 7-195483 

  
  
Bezwaar 
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes 
weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel 
Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort 
de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener 
van het bezwaarschrift om een voorlopige voorziening verzoeken bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW 
 
Verkeersbesluiten 
 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit 
is genomen: 
 

 Hobbemastraat: wijzigen verkeersbesluit Hobbemastraat van busparkeerplaats 
naar locatie waar autobussen hun passagiers kunnen laten in- en uitstappen:  

1. Opheffen autobusparkeergelegenheid aan de Hobbemastraat tussen 
perceel 16 en de Paulus Potterstraat, evenals het onderbord ‘Uitsluitend 
ten behoeve van Coster Diamonds’ en de parkeerbeugels, door het 
verwijderen van het verkeersbord E8 van bijlage I van het Reglement 
Verkeerstekens en Verkeersregels 1990 (besluit 28 november 1996).  

2. Aanwijzen als locatie waar autobussen hun passagiers kunnen laten in- 
en uitstappen: de parkeerstrook aan de Hobbemastraat van perceel 12 tot 
aan de Paulus Potterstraat, met het onderbord ‘Alleen in- en uitstappen 
passagiers’, door het plaatsen van het verkeersbord E8 van bijlage I van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

 
De besluiten liggen voor een ieder ter inzage bij de informatiebalies van Stadsdeel Zuid.  
 
Bezwaar  
De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de WVW 1994 in 
beroep. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), dient men 
alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken. 
 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te 
worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, 
postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.   
Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden 
ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.  
 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de 
rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam.  
Een belanghebbende kan alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als deze een 
bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft 
gestuurd. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De 
griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.  
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Amsterdam. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een 
griffierecht geheven.Op grond van artikel 7:1a. lid 1 Awb kan de indiener in het 
bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij 
de administratieve rechter. 
  

Vergunningen 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: 
 

 Aalsmeerweg 85, 1059 AE: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, overige 
veranderingen, ingekomen d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 383113; 

 Amstelkade 126-H, 1078 AS: voor het kappen van één boom, ingekomen d.d. 30 
maart 2012. OLO-nummer 382043; 

 Argonautenstraat 14-III, 1076 KB: activiteiten: nieuw kozijn plaatsen of bestaand 
kozijn of gevelpaneel veranderen, slopen en/of asbest verwijderen, ingekomen 
d.d. 28 maart 2012. OLO-nummer 378759; 

 Argonautenstraat 28 en 30, 1076 KR: activiteit: overige veranderingen, 
ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 380567; 

 Alexander Boersstraat 33, 1071 KW: activiteit: overige veranderingen, ingekomen 
d.d. 28 maart 2012. OLO-nummer 378737; 

 Bolestein 81, 1081 CS: activiteit: overige veranderingen, ingekomen d.d. 30 maart 
2012.  
OLO-nummer 383323; 

 Boterdiepstraat 70, 1079 TA: activiteit: slopen en/of asbest verwijderen, 
ingekomen d.d. 28 maart 2012. OLO-nummer 378601;  

 Boterdiepstraat 70-I, 1079 TA: activiteit: overige veranderingen, ingekomen d.d. 
29 maart 2012. OLO-nummer 379941; 

 Van Breestraat 120, 1071 ZV: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, 
overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 3749325; 

 Eerste Jacob van Campenstraat 38-IV, 1072 BG: activiteiten: slopen en/of asbest 
verwijderen, overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-
nummer 379993; 

 Cliostraat 31-H, 1077 KC: activiteit: overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 
maart 2012. OLO-nummer 378391; 

 Cliostraat 31-H, 1077 KC: activiteit: slopen en/of asbest verwijderen, ingekomen 
d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 380773; 

 Courbetstraat 12, 1077 ZT: activiteit: overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 
maart 2012. OLO-nummer 379521; 

 Albert Cuypstraat 20-III, activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, overige 
veranderingen, ingekomen d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 383553; 

 Albert Cuypstraat 101 en 103 zolder verdieping, 1072 CR: activiteiten: slopen 
en/of asbest verwijderen, overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. 
OLO-nummer 380179; 

 Albert Cuypstraat 220, 1073 BN: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, 
overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 381403; 

 Anthonie van Dijckstraat 8, 1077 MH: voor het kappen van één boom staande in 
de achtertuin, ingekomen d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 381939; 

 Dintelstraat 61-III, 1078 VR: activiteiten, slopen en/of asbest verwijderen, overige 
veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 379621; 

 Donarstraat 7, 1076 CA, activiteit: overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 
maart 2012. OLO-nummer 380785; 

 Gerard Doustraat 200-III, 1073 XB: activiteit: overige veranderingen, ingekomen 
d.d. 3 april 2012. OLO-nummer 386903; 

 Emmastraat 32C, 1075 HV: activiteit: overige veranderingen, ingekomen d.d. 3 
april 2012. OLO-nummer 385091; 

 Govert Flinckstraat 146-bov., 1072 EN: activiteiten: overige veranderingen, slopen 
en/of asbest verwijderen, ingekomen d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 383041; 
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 Grevelingenstraat 20, 1078 KP: activiteit: overige veranderingen, ingekomen d.d. 
30 maart 2012. OLO-nummer 382609; 

 Roelof Hartplein 17-II, 1071 TS: activiteit: overig bouwwerk bouwen, ingekomen 
d.d. 1 april 2012. OLO-nummer 375985; 

 Heemstedestraat 35-III, 1059 CX: activiteit: overige veranderingen, ingekomen 
d.d. 2 april 2012. OLO-nummer 384765; 

 Hoendiepstraat 44-II, 1079 LW: activiteit: overige veranderingen, ingekomen d.d. 
29 maart 2012. OLO-nummer 380689; 

 Kastelenstraat 173, 1082 ED: activiteit: overige veranderingen, ingekomen d.d. 28 
maart 2012. OLO- nummer 378389; 

 Koninginneweg 1, 1071 HZ: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, overige 
veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 376347; 

 Krammerstraat 11, 1078 KE: activiteiten: overige veranderingen, slopen en/of 
asbest verwijderen, ingekomen d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 383133; 

 Loowaard 3, 1082 KR: voor het kappen van 50 bomen staande op het perceel, 
ingekomen d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 366757; 

 Loowaard 3, 1082 KR: activiteiten: overig bouwwerk bouwen, grondkering of 
damwand plaatsen, ingekomen d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 370585; 

 Loowaard 3, 1082 KR: activiteit: brandveilig gebruik, ingekomen d.d. 30 maart 
2012. OLO-nummer 370913; 

 Nicolaas Maesstraat 2, 1071 RA: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, 
overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 377863; 

 Merwedeplein 24-I, 1078 NE: activiteit: normaal onderhoud uitvoeren, ingekomen 
d.d. 3 april 2012. OLO-nummer 372959; 

 Merwedeplein 55-II, 1078 NC: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, 
overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 380833; 

 Okeghemstraat 396-III, 1075 PP: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, 
overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 381053 

 Van Ostadestraat 208-II en III, 1073 TS: activiteit: overige veranderingen, 
ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 378243; 

 Van Ostadestraat 314, 1073 TX: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, 
overige veranderingen, ingekomen d.d. 28 maart 2012. OLO-nummer 379133; 

 Van Ostadestraat 348-H, 1073 TZ: activiteit: woning bouwen, ingekomen d.d. 30 
maart 2012. OLO-nummer 383663; 

 Palestrinastraat 28-H, 1071 LG: activiteit: overige veranderingen, ingekomen d.d. 
29 maart 2012. OLO-nummer 378005; 

 Roerstraat 6, 1078 LN: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, overige 
veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 380889; 

 Rooseveltlaan 211, 1079 AS: activiteit: overige veranderingen, ingekomen d.d. 30 
maart 2012. OLO-nummer 383053; 

 Ruysdaelkade 155-III/IV, 1072 AS: activiteit: overige veranderingen, ingekomen 
d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 383669; 

 Ruysdaelstraat 11, 1071 WX: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, 
overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 381081; 

 Ruysdaelstraat 19-I, 1071 WZ: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, 
overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 381145; 

 Ruysdaelstraat 19-I, 1071 WZ: activiteiten: overige veranderingen, slopen en/of 
asbest verwijderen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 381089; 

 Ruysdaelstaat 27-II, 1071 WZ: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, 
overige veranderingen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 381099; 

 Sassenheimstraat 71-III, 1059 BE: activiteiten: nieuw kozijn plaatsen of bestaand 
kozijn of gevelpaneel veranderen, overige veranderingen, ingekomen d.d. 28 
maart 2012. OLO-nummer 378481; 

 Schinkelhavenkade 29, 1075 VS: voor het kappen van één boom staande in de 
achtertuin, ingekomen d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 380757; 

 Stadhouderskade 117, 1073 AZ: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, 
woning bouwen, ingekomen d.d. 29 maart 20112. OLO-nummer 379947; 

 Stadionkade 20, 1077 VL: activiteit: slopen en/of asbest verwijderen, ingekomen 
d.d. 28 maart 2012. OLO-nummer 378567; 
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 Daniel Stalpertstraat 99, 1072 XD: activiteiten: slopen en/of asbest verwijderen, 
woning bouwen, ingekomen d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 382275;  

 Eerste Jan Steenstraat 110-III, 1072 NR: activiteit: overige veranderingen, 
ingekomen d.d. 3 april 2012. OLO-nummer 386117; 

 Valeriusstraat 46-H, 1071 MK: activiteit: overige veranderingen, ingekomen d.d. 
26 maart 2012. OLO-nummer 371981; 

 Zuidelijke Wandelweg 11, 1079 RJ: activiteiten: bijbehorend bouwwerk bouwen, 
dakraam, lichtkoepel of lichtstraat plaatsen, nieuw kozijn plaatsen of bestaand 
kozijn of gevelpaneel veranderen, ingekomen d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 
379713; 

 Zuidelijke Wandelweg 11, 1079 RJ: activiteit: slopen en/of asbest verwijderen, 
ingekomen d.d. 2 april 2012. OLO-nummer 385395;  

 Sint Willibrordusstraat 99, 1073 VB: activiteit: woning bouwen, ingekomen d.d. 30 
maart 2012. OLO-nummer 381879. 

 
De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 
 
U kunt uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen, binnen twee weken na de 
bekendmaking, schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u 
sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam. Voor uw mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de afdeling Vergunningen. 
 
Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
Uitgebreide voorbereidingsprocedure 
 
Voornemen tot verlenen omgevingsvergunning 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is vergunning te verlenen:  
 

 Ceintuurbaan 214, 1072 GD: voor het gebruiken van de tuin aan de achterzijde 
als kinderspeelruimte ten behoeve van de toekomstige kinderopvang op de 
begane grond, verzonden d.d. 21 maart 2012. OLO-nummer 105202; 

 Veerstraat 48-50, 1075 SW: voor het veranderen van de bouwkundige indeling, 
het veranderen van het gebruik, het brandveilig gebruik met bestemming daarvan 
tot kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, verzonden d.d. 2 april 2012. OLO-
nummer 229877;  

 Vondelpark 7, 1075 VR: voor het tijdelijk plaatsen van een portocabin met 
rabatdelen met bestemming daarvan tot uitgifteloket voor een periode van 
maximaal 5 jaar, verzonden d.d. 4 april 2012. OLO-nummer 147554; 

 Van Woustraat 227, 1074 AR: voor het gebruiken van de tuin aan de achterzijde 
als kinderspeelruimte ten behoeve van de toekomstige kinderopvang op de 
begane grond, verzonden d.d. 19 maart 2012. OLO-nummer 142875. 

 
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 april 2012 gedurende zes 
weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra. 
 
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze 
ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt 
u sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam. Voor uw mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de afdeling Vergunningen. 
 
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is. 
 
Kennisgeving beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Reguliere 
voorbereidingsprocedure 
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Verleende omgevingsvergunningen  
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen, heeft verleend: 
 

 Beethovenstraaat 76, 1077 JM: voor het kappen van één iep ( Ulmus hollandica 
‘Belgica’), staande in de openbare ruimte, verzonden d.d. 30 maart 2012. OLO-
nummer 356893; 

 Boterdiepstraat 70, 10749 TA: voor het verwijderen van asbesthoudende 
materialen, verzonden d.d. 4 april 2012. OLO-nummer 378601; 

 Botticellistraat 19, 1077 EX: voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, 
verzonden d.d. 4 april 2012. OLO-nummer 360587; 

 Ceintuurbaan 216, 1072 GD: voor het bouwkundig slopen ten behoeve van de op 
28 december 2010 verleende bouwvergunning met kenmerk 126-106943 en het 
omzetten van de bestemming tuin naar een kinderspeelplaats ten behoeve van 
een kinderdagverblijf, verzonden d.d. 3 april 2012. OLO-nummer 19381 

 Albert Cuypstraat 38, 1072 CV: voor het verwijderen van asbesthoudende 
materialen, verzonden d.d. 4 april 2012. OLO-nummer 368559; 

 Dufaystraat 19, 1075 GS: voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, 
verzonden d.d. 4 april 2012. OLO-nummer 376427; 

 Jan van Eijckstraat 35-HS, 1077 LH: voor het gedeeltelijk veranderen van de 
koekoeken in de voorgevel, verzonden d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 314449; 

 Govert Flinckstraat 271, 1073 BZ: voor het veranderen van het souterrain met 
bestemming daarvan tot één woning, het veranderen van de begane grond 
verdieping, het verwijderen van twee ventilatiekanalen, het vervangen van de 
voorgevelkozijnen, verzonden d.d. 3 april 2012. OLO-nummer 299763; 

 Herman Gorterstraat 14, 1077 WG: voor het realiseren van een kelder met 
nieuwe fundering onder het woonhuis, het realiseren van twee koekoeken aan de 
voorgevel, het veranderen van de indeling op de begane grond en eerste 
verdieping, het wijzigen van het deurkozijn op de begane grond in de 
rechterzijgevel, het maken van een dubbel raamkozijn op de begane grond aan 
de achtergevel, het vergroten van een raamkozijn op de begane grond in de linker 
zijgevel, het wijzigen van een raamkozijn naar een deurkozijn op de eerste 
verdieping in de achtergevel, het maken van een dakterras ter hoogte van de 
eerste verdieping, verzonden d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 312359;  

 Hectorstraat 37, 1076 PP: voor het aanbrengen van een dakterras met 
bijbehorend hekwerk en dakluik op het dak en het maken van een trap naar het 
dakterras, verzonden d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 326939;  

 Hectorstraat 41-I, 1076 PP: voor het maken van een dakterras op het bovendak, 
verzonden d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 323477;  

 Prins Hendriklaan 3, 1075 AX: voor het uitvoeren van de volgende 
werkzaamheden in en aan het gebouw, het verdiepen en vergroten van het 
souterrain met de bestemming hiervan tot een verblijfsruimte en onbenoemde 
ruimten behorende bij de bestaande woning, het uitvoeren van funderingsherstel 
onder het gebouw, het realiseren van een buitentrap aan de zijgevel, het 
realiseren van koekoeken aan de zij- en achtergevel, verzonden d.d. 2 april 2012. 
OLO-nummer 256657;  

 Hillegomstraat 61-H, 1058 LR: voor het geheel vervangen van de 
voorgevelkozijnen, verzonden d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 272613;  

 Hillegomstraat 61-II, 1058 LR: voor het geheel vervangen van de 
voorgevelkozijnen, verzonden d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 272593;  

 Pieter Cornelisz. Hooftstraat 84, 1071 CB: voor het uitdiepen van het souterrain 
en het aan de achterzijde uitbreiden van de begane grond, verzonden d.d. 3 april 
2012. OLO-nummer 274263; 

 Kinderdijkstraat 45, 1079 CG: voor het gedeeltelijk veranderen van de begane 
grond en de eerste verdieping en het bouwkundig samenvoegen van beide 
verdiepingen, verzonden d.d. 4 april 2012. OLO-nummer 252703; 

 Koenenkade 24, 1081 KG: voor het aanleggen van een fundatie inclusief een 
betonvloer voor een kraanbaan ten behoeve van de jachthaven, verzonden d.d. 4 
april 2012. OLO-nummer 276971;  
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 De Lairessestraat 126, 1071 PL: voor het verwijderen van asbesthoudende 
materialen uit de studentenwoning, verzonden d.d. 4 april 2012. OLO-nummer 
371379; 

 Lutmastraat 81, 1073 GP: voor het verwijderen van asbesthoudende materialen 
uit de kelder en kruipruimte, verzonden d.d. 3 april 2012. OLO-nummer 364537; 

 Nicolaas Maesstraat 94 B, 1071 RE: voor het maken van twee constructieve 
doorbraken op de tweede verdieping, verzonden d.d. 3 april 2012. OLO-nummer 
360275; 

 Frans van Mierisstraat 52-H, 1071 RW: voor het bouwkundig veranderen en 
vergroten van het souterrain en de begane grond, verzonden d.d. 3 april 2012. 
OLO-nummer 305627;  

 Minervalaan 59-IV, 1077 NP: voor het oprichten van een dakterras en het 
plaatsen van een velux dakraam ter plaatse aan de voorgevel, verzonden d.d. 4 
april 2012. OLO-nummer 212259; 

 Paulus Potterstraat t.o 2 t/m 50 of 1 t/m 13, 1071 CZ: voor het kappen van 31 
esdoorns (Acer platanoides) staande in de openbare ruimte, verzonden d.d. 30 
maart 2012. OLO-nummer 330501;  

 Ruysdaelstraat 59, 1071 XB: voor het verwijderen van asbesthoudende 
materialen van de zolderverdieping, verzonden d.d. 2 april 2012. OLO-nummer 
362191;  

 Sassenheimstraat 40-I, 1059 BJ: voor het bouwen van een dakterras op de 
aanbouw aan de achtergevel ter hoogte van de eerste verdieping, verzonden d.d. 
4 april 2012. OLO-nummer 297991;  

 Stadhouderskade 92-I, 1073 AV: voor het gedeeltelijk veranderen van de 
gevelopeningen ter plaatse van de eerste verdieping van de voorgevel, verzonden 
d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 326249;  

 Stadionkade 20, 1077 VL: voor het verwijderen van asbesthoudende materialen 
uit de woning op de tweede verdieping, verzonden d.d. 4 april 2012. OLO-
nummer 378567; 

 Eerste Jan Steenstraat 117-II. 1072 NH: voor het verwijderen van 
asbesthoudende materialen van de tweede verdieping uit de woning, verzonden 
d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 362917;  

 Eerste Sweelinckstraat 11, 1073 CK: voor het gedeeltelijk veranderen van de 
eerste en tweede verdieping met behoud van bestemming daarvan tot twee 
woningen, het veranderen en bouwkundig samenvoegen van de derde en vierde 
verdieping met bestemming daarvan tot zelfstandige woning en het wijzigen van 
de gevelkozijnen, verzonden d.d. 3 april 2012. OLO-nummer 331469; 

 Valeriusstraat 121-H, 1075 ER: voor het verwijderen van asbesthoudende 
materialen, verzonden d.d. 4 april 2012. OLO-nummer 379819; 

 Waalstraat 87, 1079 DS: voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit 
de keuken, schuur en tuin, verzonden d.d. 3 april 2012. OLO-nummer 364361; 

 Woestduinstraat 41-II, 1058 TA: voor het gedeeltelijk veranderen van de 
zolderverdieping met bestemming daarvan tot verblijfsruimte en berging en het 
plaatsen van een woningtoegangsdeur, verzonden d.d. 29 maart 2012. OLO-
nummer 339385; 

 Woestduinstraat 98-II, 1059 SW: voor het maken van dakterras op het bovendak, 
verzonden d.d. 2 april 2012. OLO-nummer 315959;  

 Van Woustraat 70, 1073 LN: voor het aanbrengen van twee lichtbakreclames aan 
de voorgevel, verzonden d.d. 29 maart 2012. OLO-nummer 284303; 

 Zwaansvliet 20, 1072 CC: voor het brandveilig gebruik van gebouw, verzonden 
d.d. 30 maart 2012. OLO-nummer 236065;  

 Onder OLO-nummer 267849 (postcodegebied 1078 t/m 1079) is op 4 april 2012 
een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van de volgende bomen 
staande in de openbare ruimte (er geldt een herplantplicht): 

 Amstelkade 66, 1078 AK:  één Italiaanse populier (Populus nigra ‘Italica’), boom 
349435; 

 Churchilllaan 204, 1078 EV: één iep (Ulmus Columella), boom 224225; 
 Hoendiepstraat 13, 1079 LP: één sierkers (Prunus serr. Kanzan,), boom 218943;  
 Oude IJselstraat 54, 1078 CS: één schijnacacia (Robinia pseudoacacia 

‘Bessoniana’), boom 224404; 
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 Merwedeplein 42, 1078 NE: één sierkers (Prunus serrulata ‘Kanzan’), boom 
200215; 

 Rijnstraat 139-141, 1079 HC: één monumentale iep (Ulmus m. Sarniensis), boom 
218720; 

 Rijnstraat 168, 1079 HR: één monumentale iep (Ulmus m. Sarniensis), boom 
219155; 

 Rooseveltlaan 179, 1079 AN: één paardenkastanje (Aesculus hipp. Baumannii), 
boom 224625;  

 Slaakstraat 7, 1078 BC: één lijsterbes (Sorbus accuparia), boom 217560; 
 Volkerakstraat 44, 1078 XT: één meidoorn (Crataegus grignonensis), boom 

217619; én geweigerd voor het kappen van de volgende bomen staande in de 
openbare ruimte: 

 Bernissestraat 47, 1078 ZV: één esdoorn (Acer platanoides ‘Drummondii’), boom 
224752; 

 Holendrechtstraat 11, 1078 TM: één valse Christusdoorn (Gleditsia tr. Skyline), 
boom 218232; 

 Oude IJsselstraat 12, 1078 CM: één sierkers (Prunus subhirtella Autumnalis), 
boom 22459;  

 Oude IJsselstraat 12, 1078 CM: één sierkers (Prunus subhirtella Autumnalis), 
boom 224593; 

 Oude IJsselstraat 12, 1078 CM: één sierkers (Prunus subhirtella Autumnalis), 
boom 224596; 

 Kuinderstraat 22, 1079 DL: één bolesdoorn (Acer platanoides Globosum), boom 
219236. 

 
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 april 2012 gedurende zes weken 
tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra. 
 
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes 
weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel 
Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.  
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam.  
Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht 
geheven. 
Op grond van artikel 7:1a. lid 1 Awb kan de indiener in het bezwaarschrift het 
bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve 
rechter. 
 
 
Geweigerde omgevingsvergunningen 
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen heeft geweigerd: 
 

 Govert Flinckstraat 115, 1072 EG: voor het plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak, verzonden d.d. 3 april 2012. OLO nummer 359473; 

 Koninginneweg 81, 1075 CJ: voor het gebruik van het souterrain, begane grond 
en eerste verdieping, verzonden d.d. 3 april 2012. OLO-nummer 345625;  

 Rustenburgerstraat 6, 1074 ET: voor het wijzigen van de bestemming van elf 
woningen tot short stay van het op te richten gebouw, verzonden d.d. 30 maart 
2012. OLO-nummer 297407. 

 
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 april 2012 gedurende zes weken 
tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra. 
 
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes 
weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel 
Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.  
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Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam.  
Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht 
geheven.  Op grond van artikel 7:1a. lid 1 Awb kan de indiener in het bezwaarschrift het 
bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve 
rechter. 
 
Kennisgeving beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure 
 
Verleende vergunning 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor: 
 

 Pieter Cornelisz. Hooftstraat 162, 1071 CB: voor het brandveilig gebruik van een 
bouwwerk voor een nachtverblijf, verzonden d.d. 3 april 2012. Dossiernummer 
39605;  

 Uiterwaardenstraat 550, 1079 AZ: voor het brandveilig gebruik van de 
buitenschoolse opvang, verzonden d.d. 2 april 2012. OLO-nummer 178860.  

 
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 april 2012 gedurende zes weken 
tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra. 
 
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes 
weken na verzending beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, 
postbus 75850,  
1070 AW Amsterdam. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te 
worden.  
Van de indiener van het beroepschrift wordt een griffierecht geheven door de griffier van 
de rechtbank. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking.  
Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een 
voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Ook voor het indienen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.  
 
Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvragen de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: 
 
 

 Europaplein 67, 1078 GW: voor het plaatsen van reclame boven de zonwering 
aan de voorgevel, verzonden d.d. 4 april 2012. OLO-nummer 315313; 

 Van Ostadestraat 7, 1072 SL: voor het realiseren van een kelder, renoveren en 
herindelen van de begane grond, verzonden d.d. 4 april 2012. OLO-nummer 
299507; 

 Rustenburgerstraat 356, 1072 HDS: voor het realiseren van twee 
muurdoorbraken ter hoogte van de tweede verdieping en het wijzigen van de 
indeling op de zolderverdieping, verzonden d.d. 4 april 2012. OLO-nummer 
299235; 

 Cornelis Schuytstraat 61, 1071 JG: voor het veranderen, vergroten en wijzigen 
van bestemming van de kelder- en begane grondverdieping met bestemming na 
verbouwing tot winkel (detailhandel), het veranderen van de eerste verdieping met 
behoud van de bestemming wonen, het wijzigen van de gevels van de begane 
grondverdieping, verzonden d.d. 3 april 2012. OLO-nummer 308721.  

 
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum met zes weken verlengd. 
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Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het 
dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.  
 
Het Dagelijks Bestuur is voornemens ontheffing te verlenen op grond van artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
 

 Minervalaan 99, 1077 NV: voor het veranderen en vergroten van de woning, 
verzonden d.d.  
29 maart 2012. Dossiernummer BVG/0907/09. 

 
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 april 2012 gedurende zes 
weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra. 
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvraag 
schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het 
Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Voor uw 
mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling 
Vergunningen. 
 
Geweigerde gebruiksvergunningen 
 

 Veerstraat 48, 1075 SV: voor het brandveilig gebruik bouwwerken, verzonden d.d. 
29 maart 2012. OLO-nummer 56-686. 

 
De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 10 april 2012 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra. 
 
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes 
weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel 
Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.  
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam.  
Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht 
geheven.     
Op grond van artikel 7:1a. lid 1 Awb kan de indiener in het bezwaarschrift het 
bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve 
rechter. 
 
 
Aangevraagde splitsingsvergunningen 
 

 Van Breestraat 120, 1071 ZV: voor het splitsen van het recht op het gebouw in 
twee appartementsrechten, ingekomen d.d. 29 maart 2012. Dossiernummer 8-
423376; 

 Koninginneweg 146, 1075 ED: voor het splitsen van het recht op het gebouw in 
drie appartementsrechten, ingekomen d.d. 29 maart 2012. Dossiernummer 8-
423378; 

 Schinkelkade 55, 1075 VL: voor het splitsen van het recht op het gebouw in twee 
appartementsrechten, verzonden d.d. 4 april 2012. Dossiernummer 8-424864. 

 Vogelenzangstraat 15, 1058 SN: voor het splitsen van het recht op het gebouw in 
drie appartementsrechten, verzonden d.d. 2 april 2012. Dossiernummer 8-
422197. 

 
De splitsingsaanvragen liggen niet ter inzage, deze kunt u op afspraak inzien. 
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U kunt een afspraak maken tussen 09.00 en 12.00 uur, telefoonnummer: 14020. 
U kunt uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen, binnen twee weken na de 
bekendmaking, schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan 
het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.  
 
Aangevraagde samenvoegingsvergunning 
 

 Eemsstraat 78-II en 78-III, 1079 TL: voor het samenvoegen van de woonruimte tot 
één afzonderlijke woonruimte. Dossiernummer 59-421353. 

 
De bovengenoemde aanvraag met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 april 2012 
gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.  
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvraag 
schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het dagelijks 
bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 
 
Aangevraagde exploitatievergunningen voor een horecabedrijf 
 

 Amstelveenseweg 172, 1075 XP: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-423392; 

 Ceintuurbaan 186, 1072 GC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras.Dossiernummer 16-423419; 

 Europaplein 8, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf 
zonder terras.Dossiernummer 16-421375; 

 Van Woustraat 127, 1074 AH: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf zonder terras.Dossiernummer 16-423127; 

 Van Woustraat 149, 1074 AJ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf zonder terras, Dossiernummer 16-423136. 

 
De bovengenoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 10 april 2012 
gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.  
 
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen 
schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het dagelijks 
bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam 
 
Verleende exploitatievergunningen voor een horecabedrijf 

 Aalsmeerweg 1, 1059 AA: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met 
terras, verzonden d.d. 30 maart 2012. Dossiernummer 16-364137; 

 Marie Heinekenplein 1, 1072 MH: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 30 maart 2012. 
Dossiernummer 16-397495; 

 Hobbemastraat 10, 1071 ZB: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras, verzonden d.d. 30 maart 2012. Dossiernummer 16-397477. 

 
De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 10 april 2012 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra. 
 
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes 
weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Amsterdam, 
postbus 202,  
1000 AE Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het 
besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het 
bezwaarschrift om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van 
een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Op grond van 
artikel 7:1a. lid 1 Awb kan de indiener in het bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken 
in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 
 
Verleende gehandicaptenvergunningen voor een parkeerplaats 
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 Pieter Baststraat 4-H, 1071 TW: voor het aanleggen van een 

gehandicaptenparkeerplaats, verzonden d.d. 2 april 2012. Dossiernummer 51-
412717; 

 Albrecht Durerstraat 3, 1077 LS: voor het aanleggen van een 
gehandicaptenparkeerplaats, verzonden d.d. 3 april 2012. Dossiernummer 51-
403253; 

 Govert Flinckstraat 279, 1073 CA: voor het aanleggen van een 
gehandicaptenparkeerplaats, verzonden d.d. 29 maart 2012. Dossiernummer 51-
373198; 

 Wouwermanstraat 41, 1071 LW: voor het aanleggen van een 
gehandicaptenparkeerplaats, verzonden d.d. 29 maart 2012. Dossiernummer 51-
414923. 

 
De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 10 april 2012 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra. 
 
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes 
weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel 
Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.  
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam.  
Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht 
geheven.     
Op grond van artikel 7:1a. lid 1 Awb kan de indiener in het bezwaarschrift het 
bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve 
rechter. 
 
Verleende vergunning Ontheffing geluidsvoorschriften 
 

 Willemsparkweg 223, 1071 HC: voor het maken van live en/of mechanische 
muziek, verzonden d.d. 30 maart 2012. Dossiernummer 28-413326. 

 
De bovengenoemde vergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 april 2012 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra. 
 
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes 
weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Amsterdam, 
postbus 202,  
1000 AE Amsterdam.  
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening verzoeken  
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam.  
Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht 
geheven.     
Op grond van artikel 7:1a. lid 1 Awb kan de indiener in het bezwaarschrift het 
bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve 
rechter. 
 
 
Verleende vergunning Werken in de openbare ruimte 
 

 Peter van Anrooystraat 6, 1076 BH: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 1 mei 2012 tot en met 15 juni 2012, verzonden d.d. 30 
maart 2012. Dossiernummer 43-416190; 
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 Europaplein 109, 1079 AW: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 9 april 2012 tot en met 6 juli 2012, verzonden d.d. 3 april 2012. 
Dossiernummer 43-412743. 

 
De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 10 april 2012 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra. 
 
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes 
weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel 
Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.  
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam.  
Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht 
geheven.     
Op grond van artikel 7:1a. lid 1 Awb kan de indiener in het bezwaarschrift het 
bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve 
rechter. 
 


