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Ontwerpuitwerkingsplan Park 

Haagseweg e.o. – Sloterwegzone, 

Amsterdam - Nieuw-West

 

 
 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke 
ordening het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 26 februari 2015 het ontwerpuitwerkingsplan Park 
Haagseweg e.o.- Slotwerwegzone vrijgegeven voor terinzagelegging.

Uitwerkingsplan 

Het plangebied van het ontwerpuitwerkingsplan Park Haagseweg e.o.- Sloterwegzone is gelegen langs 
de Sloterweg in stadsdeel Nieuw-West. Het plangebied ligt binnen de gronden met bestemming 
‘Woongebied – Uit te werken’ van het bestemmingsplan ‘Park Haagseweg e.o.’, waarvoor een 
uitwerkingsplicht geldt. Het ontwerpuitwerkingsplan schept de planologische kaders voor de bouw 
van drie vrijstaande woningen. Het plangebied wordt aan de noordzijde globaal begrensd door de 
voormalige Politieacademie aan de Sloterweg 700, de oostzijde aan de wijk Park Haagseweg, de 
zuidzijde aan de Sloterweg en de westzijde aan de Christoffel Plantijngracht.

Terinzagelegging 

Het ontwerpuitwerkingsplan Park Haagseweg e.o.- Sloterwegzone met de daarbij behorende stukken 
ligt met ingang van donderdag 12 maart 2015 tot en met woensdag 22 april 2015 ter inzage op:
• Het stadsdeel Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden, 14 020 of kijk 

op www.nieuwwest.amsterdam.nl.

Het ontwerpuitwerkingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.F1201UWSTD-OW01.

Zienswijzen 

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende zijn zienswijze 
over het ontwerpuitwerkingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders 
van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan de directeur van de RVE Ruimte en Duurzaam-
heid, t.a.v. mw. N. Berg, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met mw. 
N.Berg, Ruimte en Duurzaamheid, team Nieuw-West, telefoonnummer 14 020.

Amsterdam, 11 maart 2015

Burgemeester en wethouders,
A.H.P. van Gils
secretaris

E.E. van der Laan
burgemeester
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