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Geachte heer/mevrouw,
Aanleiding
Tijdens de inloopavond van 22 november 2018 hebben wij, met behulp van
tekeningen, het ontwikkelperspectief voor Amstelwijck toegelicht. Daarnaast
hebben we uw ideeën en opmerkingen opgetekend, zodat we die mee konden
nemen in de nog op te stellen randvoorwaarden voor het gebied.
De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het formuleren van deze
randvoorwaarden, met het stedenbouwkundig plan voor projectdeel Smitszigt en
met het opstellen van een verkeersplan voor het gebied.
Inloopavond
Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van de wijk samen met de
omwonenden en belanghebbenden wordt aangepakt en dat er ruimte is voor uw
inbreng. Daarom organiseren wij als gemeente, in samenwerking met ABB
Bouwgroep, een inloopavond op:
Maandag 15 april 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur bij De Tromptuin (in
het Short Stay Facility-gebouw) aan de M.H. Trompweg 235.
Wat gaan we doen?
Op deze avond wordt:

een presentatie gegeven van het concept stedenbouwkundig plan voor
projectdeel Smitszigt waarin de geformuleerde randvoorwaarden zijn
meegenomen met verschillende mogelijkheden;

het concept verkeersplan voor het gebied gepresenteerd met verschillende
mogelijkheden;

een presentatie gegeven van het concept stedenbouwkundig plan voor
projectdeel Amstelwijck Park (voorheen Refaja-gebied) door ABB Bouwgroep.
Voor meer informatie over dit plangebied kan alvast een kijkje genomen
worden op de projectwebsite van ABB; www.amstelwijckpark.nl;

gelegenheid geboden om vragen te stellen over de geformuleerde
randvoorwaarden.
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Programma
Tijdens deze inloopavond zal op 2 momenten een presentatie worden gegeven
over de 3 onderwerpen. In het hieronder aangegeven programma kunt u lezen op
welke momenten dat gebeurt, zodat u zelf kunt bepalen wanneer u aanwezig wilt
zijn.
Ronde 1: presentatie stedenbouwkundig plan Smitszigt en verkeersplan voor
Amstelwijck en omgeving (Trompzaal)
19:00 – 19:10 uur
Inloop met koffie/thee
19:10 – 19:30 uur
1e Presentatie door gemeente
19:30 – 19:45 uur
Mogelijkheid tot het stellen van vragen (plenair)
Ronde 1: presentatie stedenbouwkundig plan Amstelwijck Park (Trompcafé)
19:00 – 19.10 uur
Inloop met koffie/thee
19:10 – 19:30 uur
1e Presentatie door ABB Bouwgroep
19:30 – 19:45 uur
Mogelijkheid tot het stellen van vragen
Ronde 2: presentatie stedenbouwkundig plan Smitszigt en verkeersplan voor
Amstelwijck en omgeving (Trompzaal)
20:00 – 20:10 uur
Inloop met koffie/thee
20:10 – 20:30 uur
2e Presentatie door gemeente
20:30 – 20:45 uur
Mogelijkheid tot het stellen van vragen (plenair)
Ronde 2: presentatie stedenbouwkundig plan Amstelwijck Park (Trompcafé)
20:00 – 20.10 uur
inloop met koffie/thee
20:10 – 20:30 uur
2e Presentatie door ABB Bouwgroep
20:30 – 20:45 uur
Mogelijkheid tot het stellen van vragen
Gedurende de avond is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen over de
geformuleerde randvoorwaarden aan het projectteam Amstelwijck in de grote
vergaderzaal (Trompzaal).
Wij hopen u te mogen begroeten op 15 april a.s.
Met vriendelijke groet,

G.A.M. Prevo
Projectmanager Amstelwijck

