Behandeld door

S. van Dongen
Telefoon

020 - 304 3309
E-mail

s.vandongen@ouder-amstel.nl
Uw brief
Ons kenmerk

Zie verzendlijst

Bijlage(n)
Verzonden

Betreft

Ouderkerk aan de Amstel

Ruimtelijk economische visie ABP

10 november 2015

Beste ondernemer,
De gemeente Ouder-Amstel is samen met de ondernemers en de gemeente
Amsterdam een verbetertraject gestart voor het bedrijventerrein Amstel
Businesspark (ABP). Daarom nodigen wij u uit voor een werksessie waarbij
uw input wordt gevraagd voor een ruimtelijk economische visie voor het
gebied.
Ruimtelijk economische visie
Vorig jaar is samen met de ondernemers een knelpuntenanalyse opgesteld.
Ondernemers hebben diverse knelpunten aangekaart, variërend van de communicatie met verschillende overheden tot beheer en onderhoud, verkeersveiligheid en de profilering van het gebied. Voor de profilering van het gebied is
voorgesteld om een ruimtelijk economische visie op te stellen. Wij hebben
stedenbouwkundig bureau Urhahn en economisch adviesbureau Decisio gevraagd deze visie op te stellen met input van de gevestigde bedrijven.
Interactieve werksessie: meepraten over toekomstige identiteit ABP
Wij nodigen u uit om op 1 december van 17:00 uur tot 19:00 uur mee te
denken en praten over:

•
•
•

De	
  gewenste	
  identiteit	
  van	
  het	
  ABP	
  en	
  de	
  verschillen	
  tussen	
  de	
  deelgebieden;	
  
De	
  gewenste	
  functies	
  en	
  ontwikkelmogelijkheden	
  die	
  een	
  bijdrage	
  leveren	
  aan	
  die	
  	
  
Identiteit;	
  
Branding	
  en	
  marketing	
  van	
  het	
  gebied:	
  hoe	
  willen	
  ABP	
  laten	
  zien?	
  

De werksessie vindt plaats bij Zuidpark aan de Spaklerweg 50 – 52.
Vanwege het tijdstip zijn soep en broodjes aanwezig.
Eerder hebben wij een vooraankondiging gedaan voor deze tweede werksessie op 17
november. Voor de volledigheid, merken wij op dat deze bijeenkomst niet doorgaat.

Tot slot
Wij hopen op een hoge opkomst en uw input tijdens de werksessie. Mocht u
nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de heer S. van Dongen,
beleidsmedewerker Economie. Hij is bereikbaar op (020) 3043 309 en
s.vandongen@ouder-amstel.nl.
Met vriendelijke groeten,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel
Namens dezen,

M. de Lange
Afdelingsmanager Ruimtelijke Ordening en Vergunningen
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