
 
 

RAADSVRAAG (mondeling) 

Juridisch kader 
- art. 155, lid 1 Gemeentewet 
- art. 43 Reglement van Orde 
- onderdelen 3.2.6 t/m 3.2.9 Protocol 

Informatievoorziening 
 
Wat is het? 
Een verzoek om inlichtingen over elk – meestal 
actueel – onderwerp. 

Procedure 
- schriftelijk indienen bij voorzitter tot uiterlijk 

24 uur vóór aanvang vergadering 
- afschrift aan alle raadsleden en DB 
- dagelijks bestuur beantwoordt vragen tijdens 

raadsvergadering (mondeling) 

Indiener Marianne Ringma / Jacob Oost 

 

Fractie PvdA 

Datum indiening 24 januari 2012 

Aan de voorzitter van de deelraad van Amsterdam-Noord 

De deelraad van Amsterdam-Noord in vergadering bijeen d.d. 25 januari 2012 

Het dagelijks bestuur/de voorzitter van het dagelijks bestuur*) wordt verzocht de volgende vragen te 
beanwoorden 

1  Heeft het dagelijks bestuur naar aanleiding van de plannen van  Ymere voor de Van der Pekbuurt 

   (renovatie en sloop/nieuwbouw) formeel advies gevraagd aan Bureau Monumenten en Archeologie 

   (BMA).? 

   - Zo nee, waarom niet? 

   - Zo ja, hoe luidt de adviesvraag? 

   - Zo ja, wordt dit advies voorgelegd aan de deelraad (en wanneer)? 

2  Waarom stemt het dagelijks bestuur op voorhand in met sloop van een bouwblok in de van der 

    Pekbuurt, wetende dat de Van der Pekbuurt al jaren op de lijst staat van aan te wijzen beschermde 

    stadsgezichten en een advies van BMA nog niet voorhanden is? 

 
*) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

Toelichting 

De Van der Pekbuurt  is hard toe aan een grondige opknapbeurt. Ymere heeft einde 2011 de plannen 
voor de Van der Pekbuurt gepresenteerd. Deze plannen behelzen naast renovatie ook - forse - 
plannen voor sloop/nieuwbouw.   

 

In een brief d.d. 19 december 2011 aan Ymere,  stelt  het dagelijks bestuur de visie van Ymere en het 
(eind)beeld  daarin van de Van der Pekbuurt  te ondersteunen. Hierbij geeft het dagelijks bestuur aan 
in te stemmen met  "de bouw van twee voorbeeldblokken: één voorbeeld voor de gerenoveerde 
woningen en één voorbeeld als voorbeeld van nieuwbouw na sloop."  

 

De Van der Pekbuurt  staat al jaren op de lijst van aan te wijzen beschermde stadsgezichten. 

 

In reactie op de dreigende sloopplannen voor de Van der Pekbuurt, hebben de Erfgoed Vereniging  
Heemschut  en de Stichting Cuypersgenootschap  het dagelijks bestuur formeel verzocht de 
aanwijzingsprocedure tot Rijksbeschermd stadsgezicht op te starten. (brief d.d. 21 januari 2012).  

 

 

Handtekening 



 
 
 
 
 

in te vullen door raadsgriffie 

Datum vergadering Nummer mondelinge vraag 

datum antwoord 
 

reg.nr. 

 


