Retouradres: Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam

Datum

Beste bewoner, ondernemer of geïnteresseerde,

24 mei 2017
Ons kenmerk
Behandeld door
Bart van Eijk
Onderwerp

De Irenestraat wordt opnieuw ingericht, het WTC breidt uit en er is
een ondergrondse fietsparkeergarage in aanbouw. Op dit moment en
in de komende maanden zijn er behoorlijk wat werkzaamheden bij u
in de buurt. Daarom nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst
‘Zuidas Ontwikkelt’, op woensdag 7 juni aanstaande.

Inloopbijeenkomst Zuidas
ontwikkelt
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Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie en kunt u vragen stellen
over de verschillende ontwikkelingen en bouwprojecten aan de
Noordkant van de A10. Er zijn vertegenwoordigers aanwezig van de
rood gearceerde projecten op de kaart op de achterzijde van deze
brief.
Ontwikkelingen en bouwwerkzaamheden
Verschillende aannemers, projectleiders en ontwikkelaars geven u
graag een toelichting bij hun tafel. Zo kunt u over de diverse
bouwprojecten in de openbare ruimte en de ontwikkelingen op de
kavels informatie ophalen en vragen stellen. Wij laten u bijvoorbeeld
aan een tafel zien welke impact de uitbreidingsplannen van het WTC
hebben op de omgeving. Daarnaast besteden we aandacht aan de
nieuwe inrichting van de Prinses Irenestraat. En ziet u voor het eerst
het nieuwe ontwerp van de openbare ruimte boven de ondergrondse
fietsparkeergarage die momenteel in aanbouw is. Ook vertellen wij u
aan een tafel hoe wij in de Prinses Irenebuurt continu bouwgeluid
gaan meten.
U bent van harte welkom.

Bezoekadres
Strawinskylaan 59
1077 XW Amsterdam

Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 7 juni
van 17.00 – 19.00 uur
St. Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2
Aanmelden is niet nodig.

Postbus 79092
1070 NC Amsterdam
Telefoon 020 575 2111
www.zuidas.nl

Een routebeschrijving vindt u op www.zuidas.nl.
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Bij de bijeenkomst zijn in ieder geval vertegenwoordigers aanwezig van de bouwprojecten en
werkzaamheden die in de kaart hierboven rood gearceerd zijn.

Hoogachtend,
Zuidas

Bart van Eijk
Omgevingsmanager Zuidas

