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Drukte rondom Strawinsky Huis
voorkomen
Het Strawinsky Huis wordt momenteel gestript en
opnieuw opgebouwd. Aanvankelijk zou hierdoor veel
werkverkeer via de Prinses Irenestraat rijden.
Ook was het plan om horeca onderin het pand te
plaatsen, met de ingang voor bezoekers en leveringen
aan de Irenestraat. Omdat dit in onze familierijke wijk
gevaarlijke verkeerssituaties en volle parkeerplaatsen
zou opleveren, heeft de VIA dit tegen weten te houden.
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Mogelijke komst
Eros Centrum (RAI)

Via

Als het aan de gemeente lag, was het Amaliaplein er heel
anders vormgegeven. Ze hadden gekozen voor een
betonnen busstation of fietsenstalling. Dankzij de inzet
van onze vereniging is het plein nu groen en een heerlijk
plekje om even te ontspannen. De grote hoeveelheid
geparkeerde fietsen en scooters vraagt om een oplossing; daar zijn wij nu druk mee bezig.
Het doel van de gemeente is om station Zuid het
grootste station van Amsterdam te maken. De bestaande hoofdwegen kunnen echter door te weinig ruimte alle
toekomstige vracht-, woon-, werk- en recreatieverkeer
niet aan. Het gevolg: onze wijk wordt overspoeld door
sluipverkeer en loopt vol. Daar bovenop hoort het
verlagen van de Strawinskylaan ook bij de plannen,
waardoor wij onze enige barrière tussen het WTC en de
wijk kwijtraken. Wij werken keihard om ongewenste
gevolgen voor onze wijk zo veel mogelijk te beperken.
Voor meer inhoudelijke
informatie over de
verschillende projecten
kun je ook terecht op
onze website
irenebuurt.nl/dossiers
of scan onderstaande
QR-code.

Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG Amsterdam
contact@irenebuurt.nl
www.irenebuurt.nl

De VIA
behoudt
de Prinses
Irenestraat,
de straat die
iedereen raakt!

2. Strawinsky Huis (visual)

Welkom in de
Prinses Irenestraat:
de straat die
iedereen raakt!
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Als bewoner van de Irenebuurt weet je
hoe belangrijk de Prinses Irenestraat is
voor alle buurtbewoners. De grootse
plannen van de gemeente in en rond
deze straat brengt helaas onze
veiligheid en woongenot in het
gedrang. De Vereniging Irenebuurt
Amsterdam (VIA) zet zich al sinds
1980 in voor het behoud van het
unieke karakter van onze buurt.
En dat kunnen we alleen
Verlevendiging
volhouden met jouw steun.

Vitrum
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Drukte rondom
Strawinsky Huis
voorkomen

Mogelijke
komst Eros
Centrum (RAI)
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1. De Groene Vijfhoek/Amaliaplein

Toename verkeer 8
Restaurant As/
Conservatorium

Uitbreiding 5
Prinses Irenestraat 59
(voormalig AICS)
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De groene vijfhoek/
Amaliaplein

6 Verhoging oude

gerechtsgebouw

9
Afsluiting fietstunnel
Stibbe kantoor

Verhoging 7
WTC

Onze successen en
uitdagingen rond de
Prinses Irenestraat
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Dankzij de steun van vele buren heeft de
VIA al een aantal winsten behaald, maar
er zijn natuurlijk altijd nieuwe
ontwikkelingen die om onze
inzet vragen.

3. Station Zuid (visual)

Uitbreiding
station Zuid

Steun het behoud
van jouw buurt!
Wij vechten deze ontwikkelingen voor jou
aan waar deze te ver gaan. Jouw steun is
hierbij onmisbaar. Wil je daarom lid worden,
net als veel van je buren? Dat kan al vanaf
25 euro per jaar. Scan de QR-code of ga naar
irenebuurt.nl. Samen zorgen we voor een
fijne en veilige Irenebuurt.

