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81/2017 
 Behandeld door Kiki Lauterslager 
   
 Onderwerp Uitnodiging inloopbijeenkomst toekomst Zeeburgerpad (deel Centrum) 

   

 Geachte heer, mevrouw, 
 

Wij nodigen u graag uit om langs te komen tijdens de inloopavond op  woensdag 12 juli over de 

ontwikkeling van het Zeeburgerpad. Het Zeeburgerpad mag veranderen van een werkgebied naar 

een woon-werkgebied. Dat is echter niet mogelijk met het huidige bestemmingsplan dat voor de 

Oostelijke Eilanden geldt. Om nieuwe woningen toe te voegen en andere functies mogelijk te 

maken, moet een juridische regeling worden opgesteld, een zogeheten ruimtelijk en functioneel 

kader.  

Graag informeren wij u tijdens deze avond over de uitgangspunten voor dit  ruimtelijke kader, hoe 

deze uitgangspunten juridisch worden vastgelegd  en wat de vervolgstappen zijn. 

 

Uitnodiging vervolg bijeenkomst toekomst Zeeburgerpad 

Datum : woensdag  12 juli 2017 

Locatie : Zeeburgerpad 1-3  

Tijden : Aanvang 19.30, einde 21.30 uur 

 

Op 15 september 2016 heeft een bijeenkomst voor de buurt plaatsgevonden waarbij gelegenheid 

was om op de beoogde uitgangspunten te reageren. Intussen is verder onderzoek verricht en zijn 

de uitgangspunten, mede met de inbreng van de aanwezigen op  de eerste avond, verder 

uitgewerkt. 

De avond vindt plaats in de vorm van een inloopbijeenkomst waar u zich op het gebied van 

stedenbouw, functies  (en duurzaamheid) en planning en procedure nader kunt informeren. Er zal 

geen plenair gedeelte zijn. 

 
Contact 
Kunt u niet aanwezig zijn op de bijeenkomst, maar wilt u wel iets meegeven, dan kunt u contact 

opnemen met mw. K. Lauterslager, via e-mail: k.lauterslager@amsterdam.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum,  

 

Kiki Lauterslager, gebiedsmakelaar Oostelijke Eilanden  

mailto:k.lauterslager@amsterdam.nl

