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Uitnodiging infomatieavond tijdelijke locatie woonschepen

Geachte omwonenden van ateliercomplex Nieuw en Meer,
Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West overweegt op verzoek van de Centrale Stad om voor de duur
van maximaal twee jaar acht woonschepen behorend tot de ADM-gemeenschap in het westelijk
havengebied onder voorwaarden toe staan aan te meren in de Ringvaart ter hoogte van het
ateliercomplex Nieuw en Meer, gevestigd aan de Oude Haagseweg 51 in Amsterdam. Het
stadsdeel hecht er aan u tijdig te informeren en consulteren over deze mogelijke ontwikkeling.
De Raad van State heeft te k e f i e n - G g G n dat de mensen op het ADM-terrein daar niet langer
mogen blijven dan tot 24 december van dit jaar. Door de Centrale Stad is intensief gezocht naar
een alternatieve locatie voor de huisvesting van ongeveer zestig personen, waaronder diverse
gezinnen met kinderen, die in de afgelopen twintig jaar op het ADM-terrein een woon - en
werkgemeenschap hebben gecreeerd. Voor een deel van die bewoners is er de mogelijkheid van
tijdelijke huisvesting in Amsterdam-Noord op de zogenoemde slibvelden. Voor de woonschepen
behorend bij deze gemeenschap overweegt het stadsdeel ter hoogte van het ateliercomplex
Nieuw en Meer een tijdelijke voorziening te treffen. Bij de slibvelden is voor de woonschepen geen
plaats.
Als projectleider ADM-terrein nodig ik u namens het stadsdeel graag uit voor deelname aan een
gesprek over een eventuele overkomst van de woonschepen. Deze uitnodiging is verzonden aan
direct omwonenden in zowel Amsterdam-Nieuw-West als Badhoevedorp.
Datum:
Locatie:
Aanvang:
Afsluiting:
U hoeft zich niet aan te melden.
Met vriendelijke groet,
Lubbert Hakvoort

Dinsdag 11december 2018
De molen van Sloten, Akersluis 10,1066 EZ Amsterdam
18:oo uur, inloop vanaf 17:45 uur
1g:30 uur
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