
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een routebeschrijving vindt u op  www.zuidas.nl. 

Bezoekadres 

Strawinskylaan 59 

1077 XW Amsterdam 

 

Postbus 79092 

1070 NC Amsterdam 

Telefoon 0800 5065 

www.zuidas.nl 

Retouradres: Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam  

Beste buurtbewoner, 

 

In uw woonomgeving wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van 

de wijk Kop Zuidas. Met deze brief informeren wij u over de invulling 

van kavel K (de rode kavel onderaan de afbeelding) en nodigen wij u 

uit voor een informatiebijeenkomst.  

 

 

  

 

 

Op kavel K is een gebouw voorzien waarin een combinatie van 

kantoren, woningen en zorgvoorzieningen komen. De bebouwing van 

de kavel zal waarschijnlijk in 2024 starten. Inmiddels is bekend dat de 

woningen in dit gebouw onderdeel worden van een 

woonzorgvoorziening. Deze woonzorgvoorziening gaat voormalig dak- 

en thuislozen onder dagelijkse begeleiding een persoonlijk traject 

bieden, dat hen helpt een stabieler bestaan op te bouwen.   
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Aan de bewoners van Kop Zuidas en de Veluwebuurt 
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De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk om deze voorzieningen op te nemen in de stad en de 

overgang naar het ‘gewone leven’ zo klein mogelijk te maken. Dit soort voorzieningen wordt zo goed 

mogelijk over de stad gespreid en ook in nieuwbouwlocaties ingepast. Verder wordt gekeken naar de 

bereikbaarheid van de locatie. Daarom is ervoor gekozen om ook in Kop Zuidas zo’n voorziening op te 

nemen. In de opvang op kavel K gaat het om 30 bewoners. Om deze opvang mogelijk te maken, zal het 

bestemmingsplan worden aangepast. Naar verwachting start de formele inspraak hierover begin volgend 

jaar. 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de komst van deze woonzorgvoorziening. Als bijlage 

bij deze brief vindt u een vraag/antwoord-document met meer informatie. Om u verder te informeren 

over hoe zo’n voorziening precies functioneert, hoe deze mensen begeleid worden en hoe de interactie 

met de buurt gaat, organiseren wij tevens een online informatiebijeenkomst op dinsdag 24 november 

om 19.30 uur via Microsoft TEAMS. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een mail te 

sturen naar contact@zuidas.nl. U ontvangt dan een link om deel te kunnen nemen aan deze 

bijeenkomst.  

 

De Volksbond/Stichting perMens gaat de woonzorgvoorziening beheren. Op www.volksbond.nl vindt u 

ook veel informatie over woonzorgvoorzieningen. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, of 

wilt u meer informatie over deze voorziening maar bent u niet in de gelegenheid de online bijeenkomst 

bij te wonen? Neemt u dan contact op met het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum via 0800 5065 of 

contact@zuidas.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Zuidas 

 

 

Anneke Gout 

Projectmanager Kop Zuidas 


