Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen??
Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma’s 2010
Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort en soms samengevat. Zie ook de websites van partijen zelf.
Partij

Bouwen zuidzijde
Gaasperplas

Bouwen op andere groene
locaties

Bouw- en andere
plannen
Gaasperdammerweg

PvdA

De centrale rol van de
Gaasperplas versterken
door oeververbreding
en het aanleggen van
nieuwe stranden Extra
maatregelen om de
goede ecologische
kwaliteit van het
oppervlaktewater te
handhaven.

Kinderboerderij het
Brinkie, de schoolwerktuinen en een groot deel
van de Riethoek kunnen
blijven en worden
ingepast in de nieuwe
plannen.

Zuidoost voltooien
met overkapping van
Gaasperdammerweg.
Daarmee straks één
prachtig woongebied
met goede voorzieningen en een
groot groen hart van
Amsterdamse Poort
tot voorbij Gaasperplas. Met voldoende ruimte voor
woningen. Meer
aandacht voor beheer
en behoud van
kwaliteit. Door goede
ruimtelijke inpassing
van de vernieuwde
Gaasperdammerweg
ruimte voor een
groene verbinding
tussen Bijlmerpark en
Centraal Park.
Veilige, aantrekkelijke fietsroutes aan
beide zijden van
park.

Gooiseweg, andere
bouwlocaties en
dreven.

Alternatieven en
andere opmerkingen
Vanaf de Amsterdam
Arena, via Amsterdamse Poort, door het
groene hart van
Zuidoost tot voorbij de
Gaasperplas één lange
geïntegreerde
wandelroute maken,
met gevarieerd aanbod
aan pleisterplaatsen.
Moet NS wandelroute
worden.
Langbroekdreef
verlagen om het
Centraal Park en het
Gaasperplaspark met
elkaar te verbinden.
Mogelijkheid van een
‘ecoduct’ onderzoeken.

Partij

Bouwen zuidzijde
Gaasperplas

VVD

Bouwen op andere groene
locaties

Bouw- en andere
plannen
Gaasperdammerweg

Gooiseweg, andere
bouwlocaties en
dreven.

Alternatieven en
andere opmerkingen

Natuurgebied
Bijlmerweide moet
de provinciale EHS-status
verkrijgen. Vestiging van
horeca in groengebieden
als Gaasperplas en
Bijlmerpark binnen te
stellen limieten mogelijk
maken en stimuleren.

Kansen bovenop
overkluisde weg voor
een stadstuin met
gewassen uit alle
windstreken voor
bewoners van
Zuidoost. Aanmelden
voor de Floriade van
2022.

Voorstander van
woningbouw op
Amstel III, ook door
omzetting kantoorgebouwen in
woningen. In
Gaasperdam zoveel
mogelijk grondgebonden
woningen. met een
tuin.

Nadruk op
koopwoningen en
woningen in de vrijehuursector. Meer
aandacht voor bouwen
van seniorenwoningen
met goede
voorzieningen in de
buurt. Komende
periode in nieuwbouw
en bestaande bouw,
1000 (tijdelijke)
studenteneenheden
realiseren.

De bij station
Holendrecht en
omgeving te
bouwen woningen
moeten meetellen
voor de woningbouwopgave.
Verlaging van de
dreven in Gaasperdam voor woningbouw niet ten koste
van ongelijkvloerse
kruisingen van
autoverkeer en
langzaam verkeer.
Het plan van een
aantal particuliere

Grote terughoudendheid bij ingrepen in het
groen. Meer aandacht
voor vormgeving van
Zuidoost als stad van
de toekomst.

OZO/D66

Zuidzijde Gaasperplas
ongeschikt
Terugdraaien
besluitvorming geen
‘Manhattan aan de
Gaasperplas’, groene
bomenhaag is pas over
30 jaar voldoende
hoog om woningen
aan zicht te
onttrekken.

Centraal Park Gaasperdam
slechts voor klein deel
geschikt.

Groen Links

Geen goed idee,
bouwen hier tegen-

Woningen bouwen, maar
niet ten koste van het

Overkluizing Gaasperdammerweg,

Een groener stadsdeel
is gezonder stadsdeel.

Partij

Bouwen zuidzijde
Gaasperplas

Bouwen op andere groene
locaties

Bouw- en andere
plannen
Gaasperdammerweg

Gooiseweg, andere
bouwlocaties en
dreven.

Alternatieven en
andere opmerkingen

gaan.
Gaasperplas en Hoge
Dijk zijn unieke
regionale natuur- en
recreatieparken, deel
van de Hoofdgroenstructuur Amsterdam.
Zuidzijde van de
Gaasperplas is ook
belangrijke ecologische verbinding met
buitengebied met grote
natuur- en belevingswaarde.

groen.
In Centraal Park:
Riethoek geheel intact
houden, Brinkie en
nutstuinen behouden op
dezelfde locatie.
Extra geld voor vogelhospitaal- en egelopvang
de Toevlucht, de drie
Kinderboerderijen en de
schoolwerktuinen.

inrichting in overleg
met bewoners
Gaasperdam en
Bijlmer kunnen op
natuurlijke wijze aan
elkaar groeien. Op de
overkluizing een
lange groenstrook
maken voor sport- en
spelvoorzieningen.

partijen om Gooise
weg te verlagen en
tramlijn 12 naar
Zuidoost door te
trekken verdient
nadere studie. De
Gooise weg kan zo
aantrekkelijke
stedelijke allee
worden. De
Gaasperplas dan
“groene attractie”
op eind ervan.
Bij bouwopgave en
bij verdichting
kwaliteitsverhoging
van bestaande
gebieden altijd
uitgangspunt en niet
realisatie van
kwantitatief veel
woningen..
Compact bouwen
waar dit aansluit bij
een meer stedelijke
omgeving. Daar niet
bouwen van vooral
eensgezinslaagbouwwoningen; een
te groot beslag op
de (groene) ruimte
terwijl dit relatief
weinig woningen

Behouden en
versterken van de
groene ruimte verdient
meer aandacht. Groene
ruimte is belangrijk is
voor dagelijkse
ontspanning.
Monumentale bomen
verdienen meer
aandacht. De groene
ruimte, waar mogelijk
uitbreiden. Activiteiten
stimuleren die ten
goede komen aan
groene ruimte, zoals
aanleggen van
daktuinen, geveltuinen, boomcirkels,
binnentuinen.
Laagbouw en
overheidsgebouwen
bouwen met groene
dakbedekking. In
nieuwbouwprojecten
bestaande bomen en
diverse andere soorten
groen handhaven. Ook
leefomgeving van
dieren zoveel mogelijk
in stand houden en
uitbreiden. Ook
voldoende betaalbare
en goed toegankelijke

Partij

SP

Bouwen zuidzijde
Gaasperplas

De plannen voor
woningbouw in de
groengebieden van
Zuidoost moeten van
tafel. Zo ook aan
zuidoever Gaasperplas

Bouwen op andere groene
locaties

Geen woningbouw in
Centraal Park en
volkstuinpark 5 Slagen.

Bouw- en andere
plannen
Gaasperdammerweg

Gooiseweg, andere
bouwlocaties en
dreven.

Alternatieven en
andere opmerkingen

oplevert. Bouwen
langs dreven en op
grote parkeerterreinen in
Gaasperdam is
serieuze optie. De
bestaande hoge
dreven niet
verlagen. Bij
nieuwbouw
minstens 40%
sociale woningbouw.

woningen voor
ouderen. Een
oplossing voor de
woningnood onder
jongeren: omzetten
van leegstaande
kantoren in goedkope
woningen. Duurzame
stadsontwikkeling en
duurzaam bouwen.
Nieuwbouwprojecten
gaan uit van het
“ecodevice”- principe
en levensbestendige
woningen. Meer
hoogkwalitatief wonen
rondom metrostations.
De inspraak van
bewoners wordt
verbeterd. Bewoners
moeten meepraten bij
het ontwikkelen van
plannen. 5000 p/jaar is
haalbaar. (?) Bouwen
voor de behoefte van
de huidige bewoners,
mensen die werken in
het stadsdeel en voor
mensen die terug
willen keren naar het
stadsdeel. Grotendeels
betaalbare woningen
bouwen.

In het
kantorengebied
Amstel III op grote
schaal kantoren
ombouwen tot
woningen.
Woningen ook bij
bouw op parkeerplaatsen langs
Valburgdreef en
langs de Meerkerkdreef.

Partij

Bouwen zuidzijde
Gaasperplas

Bouwen op andere groene
locaties

Bouw- en andere
plannen
Gaasperdammerweg

CDA

Noordelijk gedeelte
van het Gaasperpark
mag niet bebouwd
worden.

Vanwege hoge recreatieve
en natuurwaarde mogen
De Hoge Dijk, heemtuin
v. De Ruige Hof en
Tuingroep De Vijf Slagen
niet worden aangetast.
Kinderboerderijen en de
vogel- en egelopvang,
kunnen rekenen op steun.
Geen bebouwing
Bijlmerweide.
Er moet een groene
verbinding blijven bestaan
tussen het Centrale Park
en het Gaasperpark.

Voor ondertunneling
of overkluizing
Gaasperdammerweg.
Kan grote
hoeveelheid
woningen opleveren
langs de randen maar
ook over
Gaasperdammerweg
heen.

ChristenUnie

In structuurvisie
vastleggen dat
zuidzijde van de
Gaasperplas niet
bebouwd wordt. Niet
nodig, gezien
mogelijkheden elders
in Zuidoost.

Zuidoost groen houden.
Zorgzaam omgaan met de
openbare ruimte, niet alles
dicht bouwen.

Gooiseweg, andere
bouwlocaties en
dreven.

Alternatieven en
andere opmerkingen

Streeft naar een
compacte en complete
stad met een hoge
kwaliteit v. d.
openbare ruimte.
Wil onderzoek naar
woonmogelijkheden
aan westkant van het
spoor. In kader
Structuurvisie 2020
ecologische gebieden
aanwijzen die niet
door bouw- of
wegenbouwplannen
aangetast mogen
worden. Flats bouwen
voor jongeren waarin
zij zelfstandig kunnen
wonen. Meer inzicht
nodig in bomenbestand van Zuidoost.
Het groen buiten de
stad krijgt steeds meer
het karakter van
parken. Dit geldt zeker
voor de scheggen. Zo
kun je vanuit gehele
stad binnen tien
minuten met de fiets
(voor gevoel) de stad
uit zijn. Die kwaliteit

Partij

Bouwen zuidzijde
Gaasperplas

Bouwen op andere groene
locaties

Bouw- en andere
plannen
Gaasperdammerweg

Gooiseweg, andere
bouwlocaties en
dreven.

Alternatieven en
andere opmerkingen
van Amsterdam moet
beschermd worden.

Bijlmer Style
Groep
Schaaf
Zuidoost
Sociaal

Nog geen programma
Geen programma
bekend

Voor meer info en volledige prorgamma´s zie websites
PvdA: www.amsterdam.pvda.nl/zuidoost
VVD: www.vvdamsterdam.nl/zuidoost/nosplash
Groen Links: http://amsterdamzuidoost.groenlinks.nl
D66/OZO: www.d66-ozo.nl
SP: http://amsterdam.sp.nl/kerngroepen/zuidoost

:

CDA: www.cda.nl/Amsterdam/Onze_afdeling/Stadsdelen/Zuidoost.aspx
Christen Unie: http://amsterdam.christenunie.nl/page/26619
Bijlmer Style: www.bijlmerstyle.nl
Groep Schaaf Partij Sociaal: geen website.

