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Onderwerp Uitnodiging informatieavond 14 maart over ontwikkelingen in de Fred. Roeskestraat 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over de ontwikkelingen in de Fred. 
Roeskestraat. Deze informatieavond vindt plaats op donderdag 14 maart, van 19.30 tot 
22 uur. Locatie: Grote zaal R.K. Begraafplaats Buitenveldert, Fred. Roeskestraat 103 

Ontwikkelingen Fred. Roeskestraat 
Op 16 februari 2011 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsbesluit Fred. Roeskestraat 
vastgesteld. Hierin zijn geplande ontwikkelingen voor het gebied vastgelegd. Veel van 
deze ontwikkelingen zijn in de afgelopen jaren voorbereid of in gang gezet. De Fred. 
Roeskestraat transformeert hiermee van een monofunctioneel gebied met voornamelijk 
scholen naar een gemengd gebied met wonen, kantoren, onderwijsfuncties en 
voorzieningen. Een nieuw bestemmingsplan, dat nu ter inzage ligt, maakt deze 
transformatie mogelijk. 

Dienst Zuidas en de partijen die ontwikkelen in het gebied presenteren u graag hun 
plannen en de voortgang ervan tijdens de informatieavond. 

Programma 
Het programma ziet er als volgt uit: 
19.30 uu r -20 .00 uur inloop 
20.00 u u r - 2 0 . 1 5 uur inieiding door DienstZuidas 
20.15 uu r -22 .00 uur presentaties: nieuwbouw Paviljoen All-In Real Estate, 

Building4you Development, Geert Groote College, 
Gerrit Rietveld Academie 

Aanmelden en contact 
U kunt u voor de informatieavond aanmelden door een e-mail te sturen naar het volgende 
adres: sdb@zuidas.nl 
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Heeft u vragen over de informatieavond? Dan kunt u contact opnemen met Sylvia de 
Bruin van Dienst Zuidas, telefoonnummer 06 10729503 of kijk op www.zuidas.nl. 

Met vriendelijke groet, 
Gemeente Amsterdam 
DienstZUiclas-'--'^ ^ 

Charlotte Rietdijk 
manager Fred Roeskestraat 


