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Uitnodiging Stadbùeenkomst maandag 24 juni parkeeroplossing sportpark lJburg
Geachte hèer, mevrouw,
Al geruime tùd zijn er parkeerprobtemen bij Sportpark Uburg. Stadsdeet Oost wil hier
graag een goede oplossing voor vinden. De zoektocht tot nu toe heeft geleid tot een tal
van idèeèn, maar ook tot veel discussie. Er is nog geen brèed gedrage; oplossing
gevonden.
Om-deze reden heeft het stadsdeelOost (op vezoek van de deekaad) twee
onalhankelijke partùen - De Wijde Bhk in samenwerking met SD+p management en
advies - in de am gènomen om het traject verder te bègebiden. We begéleiden de
ultieme zoektocht naareen oplossing voor het parkèerpiobleem. we gaàn op zoek naar
nieuwe idèeèn en prcberen samen tot de meestoptimale oplossing te komen. De Wijde
Elik begeleidt het participatietraject met a e belanghebbenden. SD,-+p management

toetst alle nieuw ingebrachte ideeén aan criteria op het gebied van ecllogie,verkeersveiligheid etc.
G.aag- nodigen

wij u uit voor dg staÉbijoenkomst op maandag 24 iuni om i9.30
uur bij voEtbalclub AFC lJburg, Olck Hileniuspad 2 (in het Diomeìparkl. De
bijeenkom8t duurt tot circa 21.00 uur.
Tijdèns deze buèenkomst maken we een begin met het horèn van standpunten van
behokkenen maar gaan we voo|al op zoek naar nieuwe ideèèn en mogèlijke
oplossingsrichtingen. Ook zullen we het proces verder toèlichten.
Voor meer informatie ovèr deze d iscussiebijeenkomst en dit participatieproject, zie
website wwwoarkerensoortoarkiiburo.nl. U kunt ook contact opnemen meiDe Wiide
Blik op telefoonnummer 020 5235090 ofvia diemeroarklÒdewiideblik.com. Voor íragen
aan het stadsdeèl Oost kunt u contact opnemen met Alona Buitink van de afdelinq Programma's en Projecten. Telefoon: 020-2535614, a.budrnk@oost.amsterdam.ni
Ook als u nog nièt eerder betrokken bent geweest stellen w|l uw meedenken In de
zoektochl zeer op prijs. Onhne kunt u ook meeoenKen.

W|l zen uit naar uw komstl We wllen graag weten hoe groot de belangste ing is, witt u
zrcn aanmeEen door een mail tè sturen naar diemerpark@dewiideblik com.
Suzanne Witteman en Theo Dohle, De Wiide Blik
Ron Dreef, SD+P Management en advies

