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onderwerp Behandeling zienswijzen Plantage Middenlaan 5z gepland in september

Geachte heer/mevrouw

Enige tijd geleden heeft u uw zienswijze kenbaar gemaakt voor de aanvraag van een

omgevingsvergunning voor het oprichten van een appaftementencomplex aan de Plantage
Middenlaan 5z te Amsterdam.

Behandeling zienswijzen in bestuurscommissi
Alhoewel het onze wens was om de beantwoording van de ingediende zienswijzen voor het
zomerreces in het Algemeen Bestuur te behandelen, gaat dat helaas niet lukken. Wij hebben
meer tijd nodig om de zienswijzen die we hebben ontvangen op een zorgvuldige manier te
behandelen. Op 5 september zotT vindt er voorafgaand aan de vergadering een presentatie
plaats in het Algemeen Bestuur waarbij de leden geinformeerd worden over de actuele stand van

zaken. Er liggen op dat moment nog geen stukken die besproken worden. Dit is wel het geval in
de daaropvolgende vergadering van 12 september. Dan vindt de inhoudelijke behandeling van de

zienswijzen plaats, waarbrj de fracties hun mening geven. Wij houden u als indiener van een

zienswijze op de hoogte van het uiteindelijke besluit.

Aanwezigheid/inspreken
De vergaderingen van het Algemeen bestuur zrjn openbaar. Hierbij kunt u zelf aanwezig zijn of u

kunt het via live stream volgen op centrum.notubiz.nl

lnspreken bij de vergadering van rz september is mogelijk aan het begin van de vergadering.
lnsprekers hebben maximaal drie minuten spreektijd. Als er meer dan tien sprekers zijn, wordt dat
maximaal twee minuten. Mensen die hierover meer informatie willen, of die zich aan willen
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melden als inspreker kunnen zich per e-mail richten tot de afdeling bestuursondersteuning:
bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl of via: ozo-256.4366. Aanmelden om in te spreken
kan tot uiterlijk de maandag voor de vergadering tot 16:00 uur.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum,
namens hen,

ing. M.D. Artmanni
medewerker vergunningen
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