
 Bezoekadres 

Plein '40 -'45 nr. 1 

1064 SW  Amsterdam 

 

Postbus 2003 

1000 CA  Amsterdam 

Telefoon 14020 

amsterdam.nl  

 

 

1 

 

 

Retouradres Postbus 2003, 1000 CA  Amsterdam 

 

Gemeente Amsterdam 

Plein '40-'45 1  

1064 SW  AMSTERDAM  

 

 

Datum  11 februari 2020  

Ons kenmerk BB010   

Behandeld door Farida Anoep   

  F.Anoep@amsterdam.nl 

Onderwerp Uitnodiging: denk mee over de plannen voor het Schinkelkwartier  

  

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Zoals u misschien heeft gehoord, werkt de gemeente Amsterdam aan plannen voor het 

Schinkelkwartier. Dat is het gebied tussen (ruwweg) de Schinkel en de wijk Nieuw Sloten. De 

gemeente wil het Schinkelkwartier veranderen van een geïsoleerd werkgebied in een levendige 

stadswijk. U woont in de directe omgeving van deze plannen, daarom willen we ze graag met u 

bespreken. Wij nodigen u van harte uit om op dinsdag 25 februari met ons hierover in gesprek te 

gaan. 

 

Waar staan we? 

Begin 2019 is de principenota Schinkelkwartier vastgesteld door het college van burgemeester & 

wethouders. Daarin staat wat de gemeente wil bereiken met de gebiedsontwikkeling. U vindt de 

principenota op www.amsterdam.nl/schinkelkwartier. Sindsdien hebben we hard gewerkt aan de 

volgende stap, de zogenoemde projectnota. Hierin staan de ontwikkelstrategie en het 

stedenbouwkundig plan.  

 

Projectnota 

In de projectnota zijn plannen uitgewerkt voor de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsruimtes 

en voorzieningen. Ook is er aandacht voor een betere bereikbaarheid van het gebied, extra water 

en meer groen. U woont tussen twee deelgebieden in: Riekerzone en het Zorgkwartier. Daarom 

leggen wij deze plannen aan u voor en horen we graag uw mening en ideeën.  

 

West Innovation District 

Het is ons plan om Rieker Business Park te vernieuwen naar een innovatie district. Afgelopen 

december vond hierover een bijeenkomst plaats, waarbij u uw inbreng kon geven. Deze ideeën 

hebben wij al meegenomen in onze plannen. Dit laten wij u graag zien.  

 

 

 

http://www.amsterdam.nl/schinkelkwartier
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Programma bijeenkomst 

Graag ontvangen wij u op dinsdag 25 februari in Radion, Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam. Het 

programma is als volgt: 

                                  

18.45 Deuren open 

19.00 Welkom en introductie avond 

19.05 In gesprek over de plannen met Henk van Veldhuizen, projectmanager Schinkelkwartier 

en Martijn de Wit, hoofdontwerper Schinkelkwartier: 

 Schinkelkwartier 

 Riekerzone  

 West Innovation District 

 Plannen Zorgkwartier 

20.45 Ruimte voor overige vragen 

20.55 Slotwoord 

21.00 Einde programma 

 

Vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het projectteam Schinkelkwartier via 

schinkelkwartier@amsterdam.nl of telefoonnummer 14 020, op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 

uur. Op www.amsterdam.nl/schinkelkwartier leest u meer over de vernieuwing van uw buurt. 

 

We zien uit naar uw komst.  

  

Met vriendelijk groet, 

Namens het projectteam Schinkelkwartier, 

 

Henk van Veldhuizen 

Projectmanager Schinkelkwartier 
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