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januari
Oprichting Bewonersvereniging Surinameplein. Aanleiding: in potentie is het Surinameplein een prachtig plein, in de praktijk doet de 
openbare ruimte liefdeloos aan. Ambitie: op een constructieve manier namens bewoners in gesprek raken met betrokken partijen om het 
Surinameplein als woonomgeving op de kaart te zetten en te verbeteren

februari
In kaart brengen actuele plannen van de stad. Leggen van contacten met stadsdelen en centrale stad. Onderzoek naar historie van het plein. 
Inwinnen van expertise van derden. Organiseren Open Ledenvergadering

maart
Open Ledenvergadering, alle pleinbewoners zijn welkom. Enkele tientallen bewoners spraken over wat er leeft op het plein. De avond levert 
nieuwe leden op en ook twee nieuwe bestuursleden, waarmee de vereniging een bestuur heeft wat alle zijden van het plein 
vertegenwoordigt

april-mei
Diverse gesprekken met o.a. ambtenaren over de Concept Principenota Surinameplein (plannen vanuit stadsbestuur). Publicatie van de nota 
Zicht op het Plein waarin de opbrengst van de Open Ledenvergadering en het historisch onderzoek is verwerkt. De vereniging zet in deze nota 
uiteen wat we willen bereiken en hoe we dat denken te kunnen realiseren

juni-juli
Ledenvergadering om tot concretisering van de inhoudelijke standpunten te komen. Resultaat: nota ‘Van Verkeersplein naar Stadsplein’



augustus
De gemeente publiceert de Agenda Autoluw. Deze is zeer relevant voor het Surinameplein, om diverse redenen:
• Duidelijk wordt dat P+R voorzieningen buiten de Ring A10 moeten komen. Hiermee valt de bodem weg onder de Concept Principenota 

Surinameplein, want deze ging uit van een P+R op het plein.
• Duidelijk wordt ook dat de as Overtoom-Lelylaan een belangrijke verkeersader blijft in de autoluwe stad, waardoor het Surinameplein druk 

zal blijven.

september
Dat de Concept Principenota van tafel is, is in principe goed nieuws – maar daarmee dreigt ook het constructieve gesprek met de centrale 
stad over het plein stil te vallen. We doen twee dingen:
• In een gesprek met wethouder Dijksma dringen we aan op voortzetting van het overleg (= het opstellen van een nieuw projectteam 

Surinameplein, om daarmee te kunnen blijven werken aan een integrale visie)
• In onze gesprekken met de ambtenaren blijven we het belang van integrale visie op het plein benadrukken; dit vindt weerklank en de 

ambtenaren doen een verzoek bij hun directies voor het opzetten van een projectteam Surinameplein

oktober
Over de Agenda Autoluw en de Agenda Touringcar wordt door de stadsdelen geadviseerd aan de centrale stad. Onverwacht duikt in het 
concept-advies van Stadsdeel West het plan op om een P+R op het plein te maken en een halte voor touringcars. Door overleg met de 
stadsdeelfracties en inspreken tijdens de deelraadsvergadering weten we te bewerkstelligen dat deze passage wordt geschrapt. Tevens wordt 
in het advies opgenomen dat er flankerend beleid moet komen voor plekken die drukker worden zoals het Surinameplein.



november
Flyer- en posteractie levert diverse nieuwe leden op, ledental passeert de 30.

december
Ons pleidooi heeft resultaat: de betrokken wethouders zijn akkoord met het gevraagde besluit:

Akkoord te gaan met het verder uitwerken van een integrale visie voor het Surinameplein middels een verkenning waarbij niet meer wordt 
uitgegaan van een parkeergarage onder het plein en verdichting op de huidige tramkeerlus in het bollenveld

Kortom: de Concept-Principenota is definitief van tafel en er komt een nieuwe ontwerpverkenning door de gemeente, waarbij een 
ondergrondse parkeergarage en verdichting (woningbouw) op het plein bij voorbaat zijn uitgesloten. Hierbij is ook aangegeven (als 
voorwaarde) dat de omgeving in een vroeg stadium betrokken moet worden.

2020
In 2019 zijn we begonnen met de vereniging, hebben we zoveel mogelijk buurtbewoners gesproken, hebben we een aantal dingen kunnen 
tegenhouden, en hebben we vooral gepleit voor het ontwikkelen van een integrale visie bij de stad Amsterdam voor de ontwikkeling van het 
Surinameplein.

We hopen dat in 2020 een goed begin gemaakt kan worden met de ontwikkeling van deze integrale visie in samenwerking met de stad. 
Daarbij willen we zoveel mogelijk het geluid van de bewoners (van onze leden) verzamelen en constructief en kritisch in gesprek blijven met 
de gemeente en stadsdelen.

Bestuur Bewonersvereniging Surinameplein – december 2019
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