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Onderwerp

Uitnodiging informatiebijeenl<omst uitvoeringsbesluit Strawinsl<y

Geachte heer/mevrouw,
Zuidas is een gebied dat volop in ontwil<keling is. Er staan veel bouwwerkzaamheden op stapel die
ook van invloed kunnen zijn op de Prinses Irenebuurt. Eerder hebben we u op hoofdlijnen
geïnformeerd via de brochure Noordzone en via de informatiemarkt op 9 maart jl. Verder wordt u
via brieven en website berichten geïnformeerd over concrete projecten en werkzaamheden die
van start gaan.
Ook in het gebied Strawinsky binnen Zuidas (gebied tussen de ring, Beethovenstraat, Pr.
Irenestraat en Parnassusweg) zijn diverse plannen in een verder gevorderd stadium en is er
behoefte aan een integraal kader waarin al deze projecten een plek krijgen. Daarom stellen wij
voor dit gebied een uitvoeringsbesluit op. Dit uitvoeringsbesluit vormt het stedenbouwkundig
kader voor alle projecten binnen het gebied Strawinsky.
Uitnodiging informatiebijeenkomst uitvoeringsbesluit Strawinsky
Wij nodigen u graag uit voor een drietal bijeenl<omsten om u te informeren over dit
uitvoeringsbesluit Strawinsl<y. We informeren u over de huidige projecten, horen graag welke
ideeën en wensen bij u leven voor dit gebied, vragen u om mee te denken over de inrichting van de
openbare ruimte en tonen u de eerste concepten van het uitvoeringsbesluit. Wij nemen uw
inbreng mee in de verdere uitwerking van het project.
Programma
•
1^ bijeenkomst: toelichting uitvoeringsbesluit, inventarisatie ideeën en wensen buurt
•
2^ bijeenkomst: consultatie inrichting openbare ruimte
•

3^ bijeenkomst: terugkoppeling verwerking inbreng in concept uitvoeringsbesluit

Bijeenkomst
De eerste bijeenkomst over het uitvoeringsbesluit Strawinsky vindt plaats op donderdag 1
o k t o b e r v a n 18.00 uur tot 21.00 uur in het Sint Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2 te Amsterdam.
U bent vanaf 17.30 uurwelkom. Wij zorgen dat er soep meteen broodje is v o o r u .
De tweede bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 november en de derde bijeenkomst op
dinsdag 24 november 2015, beide van 18.00 t o t 21.00 uur.
Een routebeschrijving vindt u op www.zuidas.nl.
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Wilt u zo vriendelijl< zijn uw deelname vóór dinsdag 29 september 2015 te bevestigen via
aanmelding(a)zuidas.nl o.v.v. Bijeenl<omst UB Strawinsl<y.
Overige Zuidas(dok) bijeenkomsten
Er gebeurt nog meer op Zuidas. Wij informeren u daarom graag over dat de komende maanden
ook een aantal andere bijeenkomsten voor u als buurtbewoner worden georganiseerd. Hieronder
vindt u een overzicht van die bijeenkomsten:
•

Zuidasdok sessie, 26 oktobervan ag.oo-21.00 uur in Sint Nicoiaas Lyceum (zie bijlage)

•

Water sessie, medio december, locatie n.t.b. (uitnodiging volgt)

•

Save the date: 3^ bewoners bijeenl<omst hinder (terugkoppeling), 26 januari van 19.0021.00 uur in Sint Nicoiaas Lyceum (uitnodiging volgt)

Wij zien uit naar uw komst en deelname!
Met vrienddijke groet.
Gemeentel AVisterdam^^,_^

