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Onderwerp

Informatiemoment Gooise Kant

Geachte bewoner(s),
De Gooise Kant wordt volop vernieuwd. Op dit moment werken we aan de plannen voor de laatste
fases van nieuwbouwwijk Switi. Graag nodigen we u uit voor een online informatiemoment op
woensdag 20 januari 2020. In deze brief leest u wat u van deze bijeenkomst kunt verwachten.
Online informatiemoment
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we u helaas niet persoonlijk ontvangen. Daarom
organiseren we op woensdag 20 januari om 19.00 uur een digitaal informatiemoment. Iedereen
kan meedoen. Via uw computer, tablet of telefoon kunt u de bijeenkomst volgen via een link.
Hoe werkt het?
Wilt u meedoen? Meld u dan van tevoren aan via deze link: www.amsterdam.nl/switigooisekant
(aanmelden is verplicht). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Uiterlijk 19 januari 12.00 uur
ontvangt u de link waarmee u kunt deelnemen aan het informatiemoment.
Opzet informatiemoment
Gebiedsontwikkelaar BPD organiseert in samenwerking met de gemeente Amsterdam een online
informatiemoment om de buurt te informeren over de plannen. De avond start met een
informatievideo waarin de ontwikkelaar, architect en gemeente een toelichting geven op het
ontwerp van de nieuwbouwwoningen, de inrichting van de openbare ruimte en de planning van
het vervolgproces. Na uitleg over de verschillende thema’s, beantwoorden we graag uw vragen via
de chatfunctie. Daarnaast is het mogelijk om uw wensen en ideeën voor de inrichting openbare
ruimte aan ons door te geven.
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De volgende thema’s worden tijdens het informatiemoment belicht:
 Visie ‘Gooise Kant’
 Toelichting openbaar gebied
 Toelichting plannen fase 3B en 3C
 Planning en besluitvorming
Goed om te weten: tijdens het informatiemoment wordt geen verkoopinformatie over Switi fase
3B en 3C verstrekt.
Vragen stellen
Na de videopresentatie kunt u via de chatfunctie vragen stellen aan de betrokken:
 Architect van HOH Architecten
 Projectmanagers van ontwikkelaar BPD
 Projectmanagers en de stedenbouwkundig ontwerper van de gemeente Amsterdam
Moeite met digitaal?
Hebt u geen computer of vindt u digitale bijeenkomsten lastig? Bel dan op 20 januari vanaf 14.00
uur met het informatienummer van ontwikkelaar BPD via 06 5780 4186. Op andere momenten
kunt u ook bellen met de gemeente op nummer 06 392 79850.
Meer informatie
Meer informatie over de plannen vindt u op www.amsterdam.nl/switigooisekant. Hier kunt u de
uitzending ook op een later moment terugkijken. Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan
contact met ons op via e-mail switi.gooisekant@amsterdam.nl.
Met vriendelijke groet,

Edward Zevenbergen, directeur Projecten (BPD)
Nelly Pouwels, projectmanager Gebiedsontwikkeling (gemeente Amsterdam)
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