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 Datum                        24 maart 2017 
 Onderwerp Informatieavond 4 april 2017 
   

 Geachte heer/ mevrouw, 
 
Graag nodigen we u uit voor een eerste informatiebijeenkomst over de in 2019 geplande vernieuwing van 
de Ferdinand Bolstraat, het deel tussen de van Ostadestraat en het Cornelis Troostplein. 
 
Datum: dinsdag 4 april van 17.00- 19.00 uur, 
Plaats: Stroom in de Pijp, Ferdinand Bolstraat 151 
 
Dit is een eerste informatiemoment voor u als directe buren: bewoners en ondernemers uit dit deel van de 
straat. We willen onze uitgangspunten met u doornemen. Daarnaast horen wij graag van u welke ideeën 
en wensen u heeft over de herinrichting. We starten met een korte algemene toelichting, daarna is er 
ruimte om individueel in gesprek te gaan met de projectmedewerkers. 
Later dit jaar vindt officiële inspraak plaats. Volgens de huidige planning start de herinrichting in de loop 
van 2019. 
 
Waarom herinrichten? 
In dit deel van de Ferdinand Bolstraat willen we de verkeersveiligheid verder verbeteren en het openbaar 
vervoer sneller laten doorstromen. Tegelijkertijd kunnen we investeren in de openbare ruimte. 
 
Vervolg 
Uw inbreng verwerken we bij het opstellen van de concept Nota van Uitgangspunten. Naar verwachting 
wordt deze Nota in juni vrijgegeven voor inspraak. Iedereen kan dan schriftelijk of mondeling, tijdens een 
inspraakbijeenkomst, reageren op de uitgangspunten. Die reacties nemen we, zover mogelijk en 
wenselijk, mee bij het maken van een ontwerp. Ook voor het ontwerp doorlopen we een inspraaktraject. 
Eind 2017, begin 2018, ligt er dan een definitief ontwerp. In 2018 werken we aan de voorbereiding en de 
aanbesteding van het werk, dat in de loop van 2019 start. 
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Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
 
 

 Richard Koenders 

Meer informatie 
Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de manager omgeving van de 
Rode Loper: Richard Koenders, Richard.Koenders@amsterdam.nl of telefonisch op nummer  
06 – 2295 4722.  
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