BEWONERSBRIEF

UITNODIGING
Proef Marktkwartier West
Informatiemarkt voor buurtbewoners*
Maandag 2 maart tussen 19.15 en 21.30 uur
Marktkantine, Jan van Galenstraat 6, Amsterdam
*informatie over de nieuwbouwwoningen volgt later dit jaar

Geachte heer, mevrouw, beste buurtbewoner,
Op 2 maart a.s. is er een informatieavond over de herontwikkeling van het gebied waar zich nu het Food Center Amsterdam (FCA)
bevindt. Hier komt Marktkwartier West en het nieuwe Food Center Amsterdam, een combinatie van wonen, recreëren en werken.
De ontwikkelaars VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development organiseren de informatiemarkt en tonen hoe woningen, bedrijfsgebouwen en openbare ruimte vorm krijgen. Het FCA geeft informatie over haar plannen op het terrein. Verder is BOEi
aanwezig, de partij die de grote Centrale Markthal gaat herontwikkelen. Tot slot wordt een toelichting gegeven op de ruimtelijke
kaders en de te volgen procedures. Wij nodigen u van harte uit om langs te komen en kennis te maken met de plannen en de
mensen achter de plannen.
Wanneer vindt de informatieavond plaats?
De informatieavond is op maandag 2 maart van 19.15 uur tot 21.30 uur. Plaats van handelen: de Marktkantine,
Jan van Galenstraat 6, 1051 KM Amsterdam. De vorm is een inloopavond met informatiestands. In verband met de verwachte
grote belangstelling verzoeken wij u zich aan te melden via https://marktkwartierwest.eventbrite.nl. Door spreiding van de bezoekers
kunnen wij meer persoonlijke aandacht besteden aan uw vragen. Uiteraard is het bezoek gratis. U kunt zich inschrijven voor starttijden
om 19.15 uur, 20.00 uur of 20.45 uur.

Wat kunt u te weten komen?
De informatieavond is bedoeld om iedereen op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken. In het zuidelijke deel, aan
de kant van de Jan van Galenstraat, komen in de periode 2021-2029 zo’n 1700 woningen (waarvan 25% in de sociale huursector),
met veel groen en voorzieningen. Het bedrijvendeel wordt volledig vernieuwd en concentreert zich in het noordelijke deel van het
huidige terrein, aan de kant van de Haarlemmerweg. Op het scharnierpunt van deze twee delen ligt de monumentale Centrale
Markthal. Deze wordt gerenoveerd en krijgt tal van publieke functies.
Op de informatieavond kunt u zich nog niet inschrijven voor de koop of huur van nieuwbouwwoningen. De informatie over de
verkoop van de eerste woningen volgt dit najaar, in het nog te openen verkoop- en informatiecentrum. Wat u op 2 maart wel
te weten kunt komen is:
• De uitstraling en het karakter van het gebied: stedenbouwkundige opzet, beeldkwaliteit van de gebouwen,
toegankelijkheid, openbare ruimte, verkeer, duurzaamheid en verbindingen.
• Hoe Marktkwartier West wil bijdragen aan gezonde verstedelijking.
• Welke gemeentelijke procedures nog moeten worden doorlopen.
• Hoe het zit met de planning en de volgorde van de bouwactiviteiten.
• Wat er gaat gebeuren op het vernieuwde groothandelsterrein en met de monumentale Markthal.
Meer informatie?
Meer informatie over Marktkwartier West kunt u vinden op de websites van de betrokken partijen:
• Van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development op www.marktkwartierwest.nl
• Van Food Center Amsterdam op www.foodcenter.nl onder het tabblad Over ons.
• Van BOEi, de ontwikkelaar van de Markthal op www.centralemarkthal.nl
• De gemeente Amsterdam, op www.amsterdam.nl/projecten/food-center
Op de achtergrond hebben vele partijen intensief gewerkt aan de plannen die we op 2 maart aan u presenteren. We zijn blij
dat we de voorbereidingsperiode kunnen afsluiten en met onze plannen naar buiten kunnen treden. We hopen van harte u te
mogen begroeten op 2 maart!
Vriendelijke groet,
Namens Marktkwartier West
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