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Onderwerp

Uitnodiging bewonersoverleg Irenebuurt 25 augustus

Geachte heer / mevrouw,
Op maandag 29 juni jl. zijn een aantal bewoners uit de buurt in gesprek gegaan met de gemeente
Amsterdam, Zuidas over hun ervaringen met de bouw van het Atrium. Er is vooral gesproken over
geluidshinder, handhaving van afspraken, communicatie over de bouw en de zorg om schades.
Een overzicht van veel gestelde vragen en het verslag van deze bijeenkomst kunt u nalezen op
onze website (http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/07-juli/gesprek-geluids/).
De aanwezige buurtbewoners hebben ons een aantal wensen meegegeven op het gebied van het
voorkomen van hinder, de behoefte aan één aanspreekpunt, eerlijke en tijdige communicatie en
een leefbare buurt. Wij zijn hiermee aan de slag gegaan, en willen de uitkomsten en voortgang
graag met u bespreken. In overleg met het bestuur van de Vereniging Beethovenstraat
Parnassusweg is de datum, dinsdag 25 augustus, gekozen.
Wij nodigen u graag uit voor de vervolg bespreking op dinsdag 25 augustus a.s.
Tijd:
19.00 uur tot 20.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie:
Sint-Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2, 1077 WM Amsterdam
Het programma ziet er als volgt uit:
Overzicht bouwprojecten:
 Welke bouwprojecten en evenementen staan er op stapel tot 2017?
 Welke effecten hebben deze op de buurt?
 Wat zijn de afspraken met de ontwikkelaars en bouwers?
Vragen en reacties van buurtbewoners
Leefbaarheid en Handhaving:
 Nut en noodzaak onderzoeken en metingen:
o Bouwkundige opname i.v.m. mogelijke schade
o Geluid- en trillingsmeting
 Effecten grondwaterstand
 Handhaving door Omgevingsdienst en stadsdeel Zuid en activiteiten Zuidas
Vragen en reacties van buurtbewoners

Een routebeschrijving vindt u op www.zuidas.nl.
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Communicatie:
 Concept voor meldingen en klachten
 Wederzijdse contactpersonen bij onvoorziene situaties
Vragen en reacties van buurtbewoners
Wilt u ons laten weten of u komt? Dan zorgen wij voor voldoende zitplaatsen en een kopje koffie!
Aanmelden kan via: aanmelding@zuidas.nl o.v.v. Bewonersoverleg Irenebuurt 25 augustus. We
horen graag voor donderdag 20 augustus of u aanwezig bent.
Met vriendelijke groet,
Sandra Thesing
Senior projectmanager
Gemeente Amsterdam
Zuidas

