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Ontwerpbestemmingsplan 

Metrostationlocatie Overtoomse Veld 

en ontwerpbesluit hogere 

grenswaarden krachtens de Wet 

geluidhinder, Amsterdam - Nieuw-West

 

 

Kennisgeving 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam maakt overeenkomstig 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend voornemens te zijn bovengenoemd bestem-
mingsplan vast te stellen en overeenkomstig hoofdstuk VIIIa van de Wet Geluidhinder en afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hogere grenswaarden vast te stellen.

Het plangebied 

De locatie ligt aan de Postjesweg waar voorheen de El Kadisiaschool heeft gestaan. Het ontwerpbe-
stemmingsplan voorziet in de realisering van gemengde functies: wonen, dienstverlening, maatschap-
pelijke functies, kleinschalige horeca.

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken alsmede het ontwerpbesluit hogere waarden 
met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 november 2013 tot en met woensdag 
18 december 2013 ter inzage bij de beide locaties van stadsdeel Nieuw-West: Pieter Calandlaan 1 en 
Plein ’40 – ’45 nr. 1. De locaties zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. 
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
met bijbehorende stukken kunnen vanaf 7 november digitaal worden geraadpleegd via:
http://www.ruimtelijke plannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.F1308BPSTD-OW01

Op donderdag 14 november 2013 wordt een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan 
gehouden van 19.30 tot 21.00 uur in het Huis van de Wijk, Marius Bauerstraat 30 te Amsterdam.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

Binnen de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de deelraad van stadsdeel Nieuw-West.
Schriftelijk : t.a.v. behandelend ambtenaar dhr. M. Neerincx, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam onder 
vermelding van uw naam, adresgegevens en het onderwerp: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Metrostationlocatie Overtoomse Veld’.
Mondeling: door een afspraak te maken met dhr. M. Neerincx via telefoonnummer 14 020.
Zienswijzen ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaard
Binnen de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswij-
zen over het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarden naar voren brengen bij het dagelijks 
bestuur van stadsdeel Nieuw-West, zie hierboven onder Reactie ontwerpbestemmingsplan.

Amsterdam, 6 november 2013

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

J. Goedhart,
secretaris
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