
B B K Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Beste bewoners,

In bewonersbrieven schreven wij  over de bouwplannen van 24 woningen en een 8-laags 
appartementencomplex op het huidige werkterrein van IXAS/Rijkwaterstaat tussen de Gooise weg en 
Kelbergen: Gooisekant fase 3C.

Afgelopen week ontvingen de bewoners van Kelbergen een uitnodiging om online een voorlichtings- en
informatieavond bij te wonen op 20 januari 2021 vanaf 19.00 uur.  Als u de brief niet heeft ontvangen 
kunt u deze lezen op onze website. 

Ter informatie hebben wij bij de Gemeente stukken opgevraagd zodat u goed geinformeerd bent voor u 
deelneemt aan deze informatieavond. Tijdens  deze avond kunnen vragen worden gesteld. De planning
voor de voorbereidingen van de bouw staan in deze brief. De bijbehorende  stukken vindt u op onze 
website.

Helaas is de opgevraagde tekening hoe de woningen en het appartementencomplex er uit komen te 
zien op moment van publicatie nog niet aan ons doorgestuurd door de Gemeente. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de BBK.

Amsterdam, 14 januari 2021.
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Planning Gooise Kant (verstrekt door de Gemeente voor publicatie). 

1. Bouwplan en Ruimtelijke Onderbouwing. Eind december 2020
De aanvraag omgevingsvergunning voor Switi – Gooise Kant fase 3C is ingediend.  

1e kwartaal 2021: De concept omgevingsvergunning wordt ter inzage gelegd.
 Vanaf de ter inzagelegging kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken zienswijzen    

             indienen. 

2. Inrichtingsplan Openbare Ruimte 

20 januari tot en met 8 februari: Bewoners kunnen ideeën en wensen doorgeven voor de inrichting 
van de openbare ruimte via email, chat of telefonisch. Zie website www.amsterdam.nl/switigooisekant.nl
voor informatie.

In het voorjaar van 2021:  Het concept voorlopig ontwerp wordt voor inspraak vrijgegeven door het
bestuur; gedurende 6 weken kunnen zienswijzen worden ingediend op het concept ontwerp.
Gedurende de inspraakperiode is er een informatiemoment waarbij het concept ontwerp wordt 
toegelicht en vragen beantwoord worden.

Vóór de zomer 2021: Het definitief inrichtingsplan wordt vastgesteld door het bestuur.
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