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Bewoners Prinses Irenebuurt

Onderwerp:

Uitnodiging watersessie 7 december

Hoe werl<t het grond-, regen-, en oppervlal<tewater in mijn buurt? Wat is de
relatie van bouwprojecten van Zuidas en Zuidasdok met het water? Is er een
risico voor mijn woning en waar kan ik dan terecht?
Dit is een greep uit de vragen en zorgen die wij hebben gehoord tijdens de
voorbereidende watersessies met bewoners. Samen met een aantal bewoners van
de Prinses Irenebuurt zijn we de afgelopen weken in gesprek gegaan om de
belangrijkste vragen en zorgen naar boven te halen en te beantwoorden.
Prinses Irenebuurt & water
De informatie, vragen en antwoorden die daar naar boven kwamen delen we
graag met de hele buurt. Daarom nodigen we u van harte uit voor de watersessie
op 7 december van 1 9 . 0 0 - 2 1 . 3 0 uur in het Sint Nicolaaslyceum, Beethovenplein
2, Amsterdam.
Wat kunt u verwachten?
Deze avond geven we u eerst een uitleg over de werking van grond-, regen-, en
oppervlaktewater. Daarna gaan we verder in op de relatie van die drie thema's tot
de buurt, bouwprojecten van Zuidas en Zuidasdok en waterberging.
Tot slot is er aan het einde van de avond een Informatiemarkt waarbij experts
aanwezig zijn van stadsdeel Zuid, Waternet en het Ingenieursbureau gemeente
Amsterdam en er specifieke vragen gesteld kunnen worden over individuele
situaties.
Agenda
18.45 uur - 19.00 uur Inloop
19.00 uur - 20.30 uur presentatie
20.30 uur - 21.30 uur Informatiemarkt met experts

^
Gemeente
%^ A m s t e r d a m

Rijkswaterstaat
fAinisterie van tn[rastntauuren

MUieit

X

Pagina:

2/2

Zuidas
d Ik

Wilt u zo vriendelijk zijn uw deelname te bevestigen via aanmeldinq(Q)zuidas.nl
o.v.v. watersessie 7 december?
We zien u graag op 7 december in het Sint Nicolaaslyceum!
Met vriendelijke groet.

Anja Wanningen
Project manager water Zuidas / Zuidasdok

