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Missie VBP
1. Werkterrein
De VBP behartigt de belangen van de ±1100 bewoners van het gebied dat wordt
begrensd door het Beatrixpark, het Zuider Amstelkanaal, de Amstelveenseweg, de Fred
Roeskestraat en de Ring A10. Dit gebied wordt ‘de Irenebuurt’ genoemd. Het bestuur
van de VBP bestaat uit zeven leden die in dit gebied wonen.

Contouren Prinses Irenebuurt

2. Bestaansrecht
De Irenebuurt is grotendeels in de jaren 50 van de 20e eeuw gebouwd. In de loop der
jaren hebben vele bekende architecten hun sporen in dit gebied achtergelaten.
De omgeving van de Irenebuurt is sterk aan verandering onderhevig. Vooral door de
ontwikkeling van de Zuidas veranderen de randen van de buurt sterk. Hierbij spelen
zakelijke en (groot)stedelijke belangen die soms strijdig zijn met die van de bewoners.
De Vereniging bestaat in 2007 meer dan 25 jaar en is sinds de oprichting gesprekspartner
voor de centrale stad en het stadsdeel. Uit de (financiële) ondersteuning en
betrokkenheid van de bewoners blijkt dat er een sterke behoefte is aan centrale
belangenbehartiging.
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3. Betekenis voor betrokkenen
De VBP is een toegankelijk platform voor alle ‘stakeholders’ van de Irenebuurt, maar
vertegenwoordigt in eerste instantie de belangen van de bewoners. Hierbij wordt
natuurlijk de lange termijn relatie met gemeente, stadsdeel, bedrijven en aanpalende
wijken in het oog gehouden. Verder speelt de vereniging een rol bij het bevorderen van
de sociale cohesie in de buurt.
4. Kernwaarden VBP
De Irenebuurt is een rustige, groene en kindvriendelijke woonbuurt. In de naoorlogse
‘opbouwtijd’ gebouwd, geeft de relatief lage bouw en ruime stedenbouwkundige opzet
de buurt een licht, ruimtelijk en veilig karakter. Veel aandacht is besteed aan de
architectonische esthetiek en groenvoorziening. De buurt bestaat uit een mix van typen
woningen, variërend van appartementen tot villa’s.
De Irenebuurt is uniek te noemen, gezien dit bijzondere stedenbouwkundige karakter, de
sociale cohesie, en door de mate waarin zij een rustpunt vormt direct naast één van
Europa’s meest in ontwikkeling zijnde gebieden: De Zuidas.
De VBP streeft naar het in stand houden van het oorspronkelijke karakter van de
Irenebuurt en de intenties van haar architecten en stedenbouwkundig ontwerpers.
Tegelijk streeft de vereniging ernaar om de ontwikkelingen aan de randen van de wijk de
Irenebuurt ten goede te laten komen.
Kernwaarden die de vereniging namens de bewoners uitdraagt zijn:








veiligheid (verkeer en criminaliteit)
groen en schoon, hoge kwaliteit openbare ruimte
rust en betrekkelijke stilte
architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit
voor alle leeftijden; van kinderen tot senioren. Hierbij staat betrokkenheid, variatie
en onderlinge bekendheid van bewoners hoog in het vaandel.
een hoog faciliteitenniveau (in/om de buurt winkels, vervoer, horeca, etc.)
Integriteit, consistentie van bestuur (zowel intern als extern)

5. Intenties en ambities
De VBP streeft ernaar om gezien te worden als hét aanspreekpunt:
a. voor bewoners om hun gemeenschappelijke belangen te behartigen;
b. voor de gemeente, het stadsdeel en bijvoorbeeld projectontwikkelaars, als
vertegenwoordiger van de bewoners van de Irenebuurt
De VBP zal om deze belangen te behartigen alle formele en informele middelen inzetten
die zij tot haar beschikking heeft.
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Visie VBP
1. Omgeving 2007-2017
De komende jaren zullen de ontwikkelingen rondom de buurt ingrijpend zijn, vooral in
relatie tot de Zuidas. Naast de verdere ontwikkeling van de al bestaande bebouwing,
staat een aantal grote additionele projecten op stapel:
 het verleggen van lijn 5 over de Strawinskylaan
 de mogelijke invoering van betaald parkeren
 de (af)bouw van de Noord-Zuid lijn
 de uitbreiding van de spoorwegen en stationsfaciliteiten
 de mogelijke realisatie van het ‘dokmodel’
 de herinrichting van de Beethovenkavel en de Fred. Roeskestraat
 de mogelijke aanleg van de Irenegracht
 de bouw van nieuwe woningen en kantoren, het OSIB-hotel en het Spinozalyceum
2. Rol VBP 2007-2017
Door de vele commerciële en stedelijke belangen die onder ander rond de ontwikkeling
van de Zuidas spelen, zullen de VBP-kernwaarden de komende jaren in toenemende
mate onder druk komen. Een vereniging die zich sterk maakt voor het behoud van deze
waarden is daarom harder nodig dan ooit.
Hierbij ziet de VBP de ontwikkeling van de Zuidas als onomkeerbaar; zij zet zich in om
bij te sturen waar deze de Irenebuurt bedreigen, en probeert zo mogelijk ervoor te
zorgen dat de ontwikkelingen -binnen het kader van de kernwaarden- een positieve
bijdrage leveren aan de buurt.
3. Werkwijze VBP:
De VBP zal, waar dit nodig is om de geformuleerde kernwaarden voor de buurt te
behouden, alternatieve -constructieve- zienswijzen formuleren t.a.v. geplande wijzigingen
of bestaande onwelgevallige situaties.
De VBP zal vervolgens streven naar realisatie van deze alternatieve zienswijze(n);
door de formele mogelijkheden voor het uitdragen van haar visie te benutten
dit kan variëren van inspraakronden bij vergunningstrajecten tot bezwaarschriften, rechtszaken, e.d.
 door het opbouwen en onderhouden van relaties met hen die het beslissingsproces
bepalen of beïnvloeden, hen bekend te maken met de zienswijze van de vereniging,
en te trachten het beslissingsproces in haar voordeel te beïnvloeden
dit kan door (in)directe relaties op te bouwen met wethouders, beleidsmakers, ontwikkelaars,
architecten en journalisten
 door relaties en/of allianties aan te gaan met organisaties die gelijke of aanpalende
belangen nastreven
bijvoorbeeld: Vereniging Vrienden van het Beatrixpark of Fietsersbond


Voor het bevorderen van de sociale cohesie organiseert de VBP geregeld activiteiten,
houdt zij een website bij en informeert bewoners door middel van nieuwsbrieven en
jaarvergaderingen.

3

