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Beste lezer,  

 

Misschien heeft u al iets gehoord over het collegebesluit over het 

gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer. 

Het college van B&W van Amsterdam heeft namelijk op 14 november 

2017 het besluit genomen om de ontwikkelmogelijkheden te 

onderzoeken voor dit gebied, dat de naam Verdi heeft gekregen.  

 

Het onderzoeken van die mogelijkheden willen we graag samen met u 

doen. Daarom nodigen we u uit voor een bijeenkomst om hierover 

met elkaar van gedachten te wisselen. De bijeenkomsten vinden 

plaats op maandag 9 april en maandag 16 april van 17.30  – 20.30 uur  

in het Frans Otten Stadion, IJsbaanpad 43.  Na de korte inloop met 

koffie en een broodje start de avond om 18.00 uur met een korte 

inleiding. Daarna horen wij graag aan de hand van dialoog-tafels wat 

u belangrijk vindt.  

 

Waarom het gebied Verdi ontwikkelen? Zuidas doet onderzoek naar 

de ontwikkeling van het gebied tussen de Amstelveenseweg, de 

Schinkel en De Nieuwe Meer. Dit gebied vormt de overgang van de 

stad naar het landschap, maar ook de verbinding tussen de 

Hoofddorppleinbuurt en Zuidas. In opdracht van de gemeenteraad 

heeft Zuidas, in samenwerking met stadsdeel Zuid, in 2017 een 

verkenning uitgevoerd. Met diverse eigenaren in het gebied en 

experts binnen de gemeente is gesproken over de kansen, 

mogelijkheden en obstakels. Aan de hand van deze verkenning is een 

ontwikkelrichting voor het gebied opgesteld. Door in te zetten op 

verbinden, verdichten en vergroenen, ontstaat er een interessante 

plek voor heel Amsterdam. 

 

In de fase die nu aanbreekt vindt nader onderzoek plaats en worden 

de plannen verder uitgewerkt. Dit doen we, binnen de kaders en 

randvoorwaarden waarmee we rekening moeten houden, samen met 

de belanghebbenden in het gebied. Dus ook met u.  
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Aanmelden en meer informatie 

Uw aanmelding voor een van deze bijeenkomsten wordt op prijs gesteld. U kunt dit doen door een mail 

te sturen naar contact@zuidas.nl.  Ook als u gewoon binnen wilt lopen bent u van harte welkom. 

 

Wilt u alvast meer weten, kijk dan op www.zuidas.nl.  Hier vindt u meer informatie over het gebied en  

vindt u ook de Principenota Verdi.   

 

Graag ontmoeten wij u maandag  9 of maandag 16 april!  

 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Amsterdam 

Zuidas 

 
David Bout 

Senior Projectmanager Verdi 
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