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Onderwerp

Uitnodiging participatiebijeenkomst Visie Noorder IJ-plas

Geachte heer, mevrouw,
Door middel van deze brief willen we u graag uitnodigen voor een participatiebijeenkomst om te
praten over de ontwikkeling van de Noorder IJ-plas. De Gemeente Amsterdam gaat een visie en
een toetsingskader voor de Noorder IJ-plas opstellen. Dit gebied maakt onderdeel uit van de
Ontwikkelstrategie Haven-Stad (gemeenteraad, december 2017), waar de gemeente op de lange
termijn een groen-blauw stadspark voorstaat als verbindende schakel tussen de wijken van
Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan.
Wij merken dat het gebied steeds meer in de belangstelling staat van verschillende
initiatiefnemers die grote of kleine ideeën hebben voor het gebied. De Gemeente Amsterdam wil
daarom, in samenwerking met de gemeenten Zaanstad en Oostzaan, een nieuwe visie uitwerken
en dat doen we graag samen met u. Daartoe hebben we twee participatiebijeenkomsten gepland.
De visie en het bijbehorende toetsingskader zullen uiteindelijk door de gemeenteraad worden
vastgesteld. Dit instrument doet dan dienst om afgewogen en gedragen te kunnen besluiten of
nieuwe initiatieven en ontwikkelingen al dan niet passen in de visie.
De data voor de participatiebijeenkomsten zijn:
Maandag 28 januari van 19:00 – 21:30 uur
Maandag 4 februari van 19:00 – 21:30 uur
Locatie
PROOST & STROOP
Meteorenweg 272
1035 RN Amsterdam
www.proostenstroop.nl
Noorder IJ-plas
De Noorder IJ-plas is een natuurgebied binnen de Gemeente Amsterdam en onderdeel van de
Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Het gebied bestaat voor een groot deel uit open water en
voor een deel uit struinnatuur waar o.a. grote grazers rondlopen. Met de ontwikkelingen van
Haven-Stad, waar de Noorder IJ-plas onderdeel van uitmaakt, en de ontwikkelingen in de
Achtersluispolder aan Zaanse zijde, ligt de plas straks midden in de stad.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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Daarom worden nieuwe perspectieven voor het gebied geschetst en kan het gebied op termijn
uitgroeien tot een stadspark. Toegankelijk voor iedereen en met oog voor de bijzondere
kwaliteiten (natuurwaarden en bijzondere ligging aan het kanaal). Lees voor meer informatie:
www.amsterdam.nl/havenstad of mail naar havenstad@amsterdam.nl
Wat gaan we doen op de participatieavond?
U bent tussen 19:00 uur en 21.30 uur van harte welkom. De gemeente schetst allereerst de
contouren van deze ontwikkeling. Daarna zijn medewerkers van de gemeente Amsterdam
aanwezig om met u te praten over de ontwikkeling in dit gebied. Heeft u al leuke ideeën voor het
gebied? We horen deze graag van u op deze avonden. Bij voldoende ideeën-opbrengst willen we
op een later tijdstip nóg een avond organiseren waar we de verzamelde ideeën met elkaar gaan
bespreken.
Haven-Stad
Haven-Stad is een programma voor de transformatie van 12 deelgebieden binnen de gemeente
Amsterdam. Met de realisatie van dit programma worden er 40.000 tot 70.000 woningen
en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen aan de stad en regio toegevoegd. Dit worden aantrekkelijke
woon-werkgebieden die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en de fiets. Voorzieningen op
het gebied van zorg, onderwijs, recreatie, sport en groen worden per deelgebied gerealiseerd.
Wij hopen van harte op uw komst, uiteraard ook als u geen ideeën met ons wilt delen, maar vragen
of opmerkingen over de Noorder IJ-plas heeft.

Met vriendelijke groet,

Miranda Zwiers
Gebiedsmanager Noordwest

Lubbert Hakvoort
Programmamanager Haven-Stad

