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Ontwerpbesluiten (bouwvergunning 

eerste fase en projectbesluit)

 

 
 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam maakt, ingevolge het 
bepaalde in artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in relatie tot afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat van donderdag 6 januari 2011 tot en met woensdag 
16 februari 2011 een ontwerpbouwvergunning eerste fase en een ontwerpprojectbesluit met bijbeho-
rende stukken, voor de herontwikkeling van het perceel Staalmeesterslaan 410, ter inzage ligt bij:

• locatie Pieter Calandlaan 1, geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur 
(telefoon 14020);

• locatie Osdorpplein 1000, geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur 
(telefoon 14020);

• locatie Plein ’40-’45 nr. 1, geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur 
(telefoon 14020);

• u kunt het ontwerpprojectbesluit en de bijbehorende stukken ook inzien op: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.F1008PBSTD-OW01 

Op bovenstaande adressen kunt u ook terecht als u vragen hebt over het plan of de procedure. 

Het bouwplan betreft de herontwikkeling van de hoogbouw. Het projectbesluit betreft de wijziging van 
het gebruik van de hoogbouw van kantoor naar hotel, en het gebruik van het omliggende terrein ten 
behoeve van het nieuwe gebruik.

Binnen de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren 
brengen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West. Schriftelijke reacties kunnen worden 
gericht aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West, t.a.v. de heer L. de Coninck, Postbus 
2003, 1000 CA Amsterdam. U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze ontwerpbesluiten 
Staalmeesterslaan 410’.

Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan via telefoonnummer 14020 een afspraak 
worden gemaakt. Om termijnoverschrijding te voorkomen verdient het aanbeveling een dergelijk 
verzoek te doen uiterlijk 14 dagen voor het einde van de terinzagetermijn. 

Amsterdam, 5 januari 2011

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West,
A. Baâdoud,
voorzitter.

J. Goedhart,
secretaris.
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