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Onderwerp Taskforce Bereikbaarheid

Geachte heer de Boer,
Dank voor uw brief van 10 september jl., waarin u zich verheugt over onze blijk van
betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Zuidas. Natuurlijk is onze Vereniging er eveneens
veel aan gelegen dat de Zuidas een succes wordt en daarbij is een goede bereikbaarheid van
groot belang.
Maar onze betrokkenheid komt ook voort uit onze bezorgdheid dat er bij deze ontwikkeling
voorbij wordt gegaan aan allerlei maatschappelijke en economische belangen van de
bewoners in en om het gebied. Dit geldt in het bijzonder voor de bewoners van de
Irenebuurt, een gebied dat immers een gemeenschappelijke grens van meer dan twee
kilometer heeft met de flanken van de Zuidas en waar enkele belangrijke toegangs,- en
verbindingswegen dwars door en langs voeren. Daarom zijn wij zeer teleurgesteld over uw
besluit ons de toegang tot deelname aan de Taskforce Bereikbaarheid te ontzeggen.
Voor wat betreft de verkeerstudie Zuidas-De Flanken en de bereikbaarheid van dit gebied is
het belang van onze bewoners meer dan evident en het kan niet zo zijn dat het overleg
hierover slechts is voorbehouden aan een select clubje en dat andere belanghebbenden,
zoals onze bewonersorganisatie, worden uitgesloten van dit door de gemeente geïnitieerde
overleg en dat wij t.z.t. slechts “op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen”
middels een derde, andere partij, namelijk het BPZ. Wij menen dat dit niet strookt met de in
de commissie BWK van 9 mei jl. geformuleerde opdracht die immers voortkwam uit de
discussie rond het rapport Contra-Expertise Verkeersstudie Zuidas, waarin veel vraagtekens
staan over andere studies van het toekomstige verkeer in en rond de Zuidas . Zoals u weet,

is onze vereniging geen lid van het BPZ en maken wij ook geen deel uit van een of ander
regulier overleg.
Door schade en schande wijs geworden, willen wij straks niet weer opnieuw voor voldongen
feiten worden geplaatst, waaraan wij part noch deel hebben gehad en die de leefbaarheid
van de woonbuurt verder zouden kunnen aantasten.
Opnieuw vragen wij u met ons te overleggen op welke wijze wij kunnen toetreden tot
genoemde Taskforce.
Uw voorstel hierover zien wij graag tegemoet.
Met vriendelijke groet
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