
Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Relevante partijen bouwprojecten en 
openbare ruimte 
Wie Waarvoor Contacten 
Zuidas / Zuidasdok (*) 
 

• Informatie gebiedsontwikkeling; 
• Maandkaarten bouwen;  
• BLVC-kader Zuidas; 
• Informatie werken in opdracht van Zuidas / Zuidasdok;  
• Vragen, meldingen en klachten over projecten derden, als 

deze niet naar tevredenheid door aannemer worden 
beantwoord; 

Via  020  575 21 11 / 06-12345105  (7 – 19 uur) 
Via omgevingscoordinatie@zuidas.nl 
Via www.amsterdam.nl/zuidas/  
 

Aannemer  en/of opdrachtgever • Informatie bouwwerkzaamheden; 
• Werktijden;  
• Vragen, meldingen, klachten; 

Afhankelijk van aannemer en/of opdrachtgever 

Omgevingsdienst 
noordzeekanaalgebied (OD) 

• Beleid bouwen; 
• Omgevingsvergunningen bouwen en slopen; 
• Ontheffingen bouwen en slopen; 
• Formeel indienen klachten bouwprojecten; 
• Handhaving omgevingsvergunningen (bouwprojecten); 

Via 023-5674959 (kantoortijden) 
Via www.odnzkg.nl  
Klachten: 
https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite09.scherm
1089?mWfrs=246197&mNch=6045  
 

Gemeente Amsterdam  
(oa Stadsdeel Zuid, V&OR) 

• Evenementen;  
• Parkeren; 
• Verlichting openbare ruimte; 
• Bestrating, straatkolken;  
• Afval inzameling; 
• Formeel indienen klachten Werken in openbare ruimte 

(WIOR); 
• Handhaving op vergunningen (oa WIOR, evenementen); 
• Beheer openbaar gebied; 

Via 14020 
Via  Melding openbare ruimte (MOR):  
https://www.amsterdam.nl/wonen-
leefomgeving/melding-or/  

Politie Buiten reguliere werktijden 
• handhaving vergunningen; 
• Melding bouwoverlast; 
• Melding calamiteiten; 

Via 0900-8844 (niet spoedeisend, en buiten 
kantoortijden) 

*  Dit betreft de huidige werkwijze totdat het 1-loket operationeel is, naar verwachting 2e helft 2016. 
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(Bouw)overlast – wie benaderen 

Wat Wie 
Overlast bouwwerkzaamheden –  
reguliere werktijden  
 

1. Aannemer (indien bekend); 
2. Zuidas (als aannemer niet naar tevredenheid reageert); 
 
Formele klachten kunnen worden ingediend bij bevoegde instanties: 
• Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) – formele klachten bouwen; 
• Gemeente – indienen formele klachten Werken in openbare ruimte (WIOR);  

Overlast bouwwerkzaamheden – 
buiten regulieren werktijden  
(avond, nacht, weekend) 

1. Aannemer (indien bekend); 
2. Politie; 


