
Wat gaat er gebeuren met station Amsterdam Zuid?
Hoe gaat het nieuwe Mahlerplein eruit zien?
Waar kun je wonen in Zuidas?
Kan ik mij alvast inschrijven voor een studentenwoning?
Hoe staat het met Zuidasdok?
Komen er weer zomerwerkzaamheden aan de weg?
Welke evenementen staan er op de agenda in Zuidas?
Waar zijn al die hijskranen mee bezig?
 
Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze en nog veel meer vragen? 
Kom dan op donderdagmiddag 15 mei naar  
de informatiemarkt over Zuidas en Zuidasdok in het WTC. 

Tijdens deze informatiemarkt vertellen wij u graag over de ontwikkelingen 
in en rondom Zuidas en Zuidasdok. Uiteraard zijn de projectmanagers 
aanwezig om uw vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan. 
 
Datum: donderdag 15 mei 2014
Tijd: 16.00 – 19.00 uur
Locatie: WTC, Centrale Hal en Informatiecentrum 
 Dienst Zuidas, Strawinskylaan 59

U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Tijdens de informatiemarkt komt u van alles te weten over:
  Project Zuidasdok: een infrastructurele opgave van wereldformaat
  Proces Zuidasdok: zorgvuldigheid voorop
  Openbaar vervoer en station: ruimte voor groei
  A10: voor een bereikbare Randstad
  Aannemer vanaf 2016 aan zet: focus op minder hinder
  Lucht en geluid: leefkwaliteit voorop
  Mahlerplein: ruimte voor mens en fiets
  Fietsen: ruim baan voor tweewieler
  In uitvoering: alles over de bouwprojecten en wegwerkzaamheden
  Water in Zuidas: werken aan droge voeten
  Groen: bomen in balans
  Het nieuwe hart voor het Beatrixpark
  Beleef Zuidas: over (tijdelijke) initiatieven en evenementen
  Wonen: aanbod in nieuwbouw. Makelaars van diverse projecten zijn 

aanwezig om u te informeren over de mogelijkheden.
  Kop Zuidas: op weg naar wonen in het groen
  Fred. Roeskestraat: mix van onderwijs en bedrijvigheid
  Strawinsky: nieuw leven voor oude gebouwen
  Kenniskwartier: onderzoek en buitenleven
  Gershwin: wonen aan de gracht. Tijdens de informatiemarkt vinden 

presentaties plaats over de toekomstige ontwikkelingen in Gershwin.

Onderstaande organisaties zijn aanwezig om informatie te delen: 
Bewonersplatform Zuidas, Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg, 
Stadsdeel Zuid, Amstelveenlijn, Noord/Zuidlijn en de Rechtbank. Ook 
Green Business Club Zuidas is aanwezig en organiseert een brainstorm-
sessie over Zuidas en duurzaamheid. Hiervoor graag aanmelden via 
zuidas@greenbusinessclub.nl.

Voor partijen die zijn betrokken bij de invulling van commerciële 
ruimten in Zuidas vindt deze middag een aparte bijeenkomst plaats. 
Aanwezigheid hierbij gaat op uitnodiging.

Heeft u vragen over de informatiemarkt? 
Neem dan contact op met Nathalie Delorme (n.delorme@zuidasdok.nl)  
of Marjolein van Lingen (mln@zuidas.nl).

Informatiemarkt 
Zuidas en Zuidasdok op 15 mei!


