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Geachte heer / mevrouw, 

Zoals ongetwijfeld bij u bekend gaat, naast de ontwikkeling van Zuidas, ook het 
project Zuidasdok van start. Zuidasdok is een project om de bereikbaarheid van 
de Amsterdamse Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad in de toekomst te 
kunnen blijven garanderen, de bouwwerkzaamheden voor Zuidasdok kunnen ook 
van Invloed zijn op de Prinses Irenebuurt. Zuidasdok wil zo veel mogelijk rekening 
houden met de belangen van omwonenden en bedrijven In de buurt. 

Daarom willen we met u In gesprek gaan en organiseren wij deze periode een 
aantal bijeenkomsten voor u als buurtbewoner van de Prinses Irenebuurt. 
Eerder zijn we in juni en augustus van dit jaar in gesprek geweest met de buurt 
over de ontwikkelingen in Zuidas. Verslagen van deze bijeenkomsten vindt u op 
de website van Zuidas (link volgt nog). 

Uitnodiging Zuidasdok 
Wij nodigen u graag uit om u te informeren over het Zuidasdok project en te 
bespreken welke beelden er bij u leven. Wij nemen uw inbreng mee In de verdere 
uitwerking van het project. Over de beheersing van het grondwater wordt een 
aparte sessie georganiseerd. 

Programma 
• Toelichting Zuidasdok project gericht op de belangen van de buurt 

(ruimtelijke integratie, doorgaande verbindingen, geluid en groen, zo min 
mogelijk hinder tijdens realisatiefase) 

• Inventarisatie beelden die leven bij de buurt 
• Opzetten lijst belangen van de buurt 
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Bijeenkomst 
De bijeenkomst over Inet project Zuidasdok vindt plaats op maandag 26 oktober 
2015 van 19.00 uur tot 21.00 uur in het Sint Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2 te 
Amsterdam. 

Wilt u zo vriendelijk zijn uw deelname vóór 12 oktober 2015 te bevestigen vla 
aanmeldlnq@zuidas.nl o.v.v. Bewonersoverleg Irenebuurt 26 oktober. We horen 
graag voor maandag 12 oktober of u aanwezig bent. 

Wij zien uit naar uw komst en deelname! 

Martijn Overmulder 
Omgevingsmanager Zuidasdok 


