Goedenavond,
Mijn naam is Anke van Wengen en ik woon op de Gerard Doulaan, met uitzicht op het
gebouw aan de Groen van Prinstererlaan. Dit is de 3e keer dat ik hier nu zit vanwege de
plannen en de Hoogbouwvisie. En drie keer is scheepsrecht zeggen ze, dus hopelijk wordt er
deze keer wel naar me geluisterd.
Ik probeer het kort te houden. Alle bezwaren tegen de plannen rondom het pand zijn al
meerdere malen genoemd. Als het goed is, is iedereen hier wel van op de hoogte.
Ik heb een paar vragen aan de betreffende wethouder en aan alle raadsleden die hier zitten
en straks moeten beslissen over mijn woongenot. Of het mogelijke gebrek hieraan.
Alle bewoners uit de buurt snappen dat er gebouwd moet worden. Dat er meer huizen nodig
zijn. De hoeveelheid van 310 woningen op dit kleine gebied is echter buiten proportie en
niet in verhouding met de buurt. Als wij hier tegen protesteren wordt ons constant het
gevoel gegeven dat wij een stelletje klagers zijn, die andere mensen het geluk niet gunnen
om in Amstelveen te wonen. Dat is enorm frustrerend. Wij gunnen mensen een woning.
Maar niet allemaal op deze plek. Waarom niet een gebouw van bijvoorbeeld 100 woningen?
Gewoon passend bij de buurt.
Waarom moet iedereen HIER gaan wonen?
• En waarom niet In The Mayor, het voormalige KPMG gebouw? Hier komen 58
woningen. Terwijl je hier met gemak 200 appartementen van zou kunnen maken.
Maar hier zijn vreemd genoeg niet zo veel woningen nodig, hier heeft men vooral
behoefte aan penthouses van 300 m2.
• En waarom niet in Up Mountain – ook in het Stadshart – 45 appartementen – met
een penthouse van maar liefst 390 m2. Hoeveel mensen hadden hier wel niet kunnen
wonen?
• Of neem het KLM gebouw. Een geweldige locatie voor nieuwbouw, waar nu gekeken
wordt of er een monumentenstatus gegeven moet worden aan een - laten we eerlijk
zijn - vrij lelijk gebouw volgens heel Amstelveen. Perfect dus voor veel nieuwbouw.
En niemand die hier last van heeft.
Waarom kunnen we het aantal nieuwe woningen niet wat eerlijker verdelen, zodat wij niet
straks opgescheept worden met dit absurd grote gebouw en alle problemen die dit met zich
mee gaat brengen.
Bij de hoogbouwvisie die er vorig jaar doorheen geduwd is, kon men nog geen hoogtes
doorgeven. Alleen dat het gebouw hoger werd dan 18 meter. Nu weten we dat het pand
gedeeltelijk 57 meter hoog wordt. We zijn er dus gewoon ingeluisd.
In onze hele buurt begint dan ook nu pas door te dringen wat de consequenties zijn. Wat
betreft alle overlast van verkeer, geluid, parkeren, minder groen en minder zon. Heel veel
bewoners hebben straks een flink aantal uren minder zon in huis of tuin. En sommigen
hebben zelfs zoveel pech dat ze nauwelijks nog de lucht kunnen zien vanuit hun huis, omdat
de toren van 57 meter vlak voor hun raam komt te staan. Zij krijgen straks in ruil voor de

middagzon op hun balkon een overdosis aan uitlaatgassen vanwege alle honderden auto’s
die via hun kant de parkeergarage in- en uitrijden. Mijn vraag is ‘Hoe kan je dit je eigen
bewoners aandoen?’ ‘Dit is toch geen sociaal beleid?’
Is er iemand hier in deze zaal die dit zou accepteren? Als dit pand in uw straat zou komen te
staan, dan zou u toch ook woest zijn en protesteren?
Heeft u allemaal de stukken gelezen en bent u op de locatie geweest? Heeft u in het parkje
rondgelopen en beseft u goed wat de consequenties zijn voor de buurtbewoners?
Denk daar aan als u straks voor of tegen dit plan gaat stemmen en beslist over andermans
woongenot. Wij zijn zeker niet tegen nieuwe bewoners. Wij willen echter wel dat de
gemeente ook rekening houdt met de huidige bewoners, met ons.
Dus bouwen prima, maar in verhouding met de buurt.
Dank voor uw aandacht!

