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Aan de bewoners en ondernemers van  
de eerste Oosterparkstraat en omgeving 

 
 
 
 
 

 
 
Geachte bewoners en ondernemers,  
 
Stadsdeel Oost nodigt u uit voor een bijeenkomst over de herinrichting van de Eerste 
Oosterparkstraat op:  
 
Dinsdag 31 mei van 19.15 - 21.30 uur in het Badhuistheater, Boerhaveplein 28. 
 
Eerder informeerden wij u over de voorgenomen opknapbeurt van de inrichting van de Eerste 
Oosterparkstraat, tussen de Weesperzijde en de Beukenweg. Vanaf oktober 2014 hebben we met 
onder andere enquêtes de meningen, tips, ideeën en ervaringen van bewoners, ondernemers en 
winkelend publiek opgehaald. Ook zijn overleggen gevoerd met andere belanghebbende partijen 
in de buurt. Wat is goed, wat kan beter en hoe kan dat beter? Duidelijk is geworden dat een 
overgrote meerderheid een opknapbeurt noodzakelijk vindt en dat de straat een rustiger en 
overzichtelijker inrichting verdient, met meer ruimte voor fietsers én voetgangers. 
 
Concept Nota van Uitgangspunten 
Stadsdeel Oost heeft een voorstel voor een verbeterde inrichting van de Eerste Oosterparkstraat 
opgesteld. Dit voorstel is samengevat in een concept Nota van Uitgangspunten. De in de nota 
opgenomen uitgangspunten omvatten belangrijke basiskeuzen voor de aanpak van de openbare 
ruimte. Die zijn nodig voordat uitwerking gegeven kan worden aan het ontwerp. Wij horen graag 
wat u van de uitgangspunten vindt! Het dagelijks bestuur heeft de concept Nota van 
Uitgangspunten vrijgegeven voor inspraak en ligt van 26 april t/m 14 juni ter inzage. 
 
Uitnodiging bijeenkomst: kom langs en doe mee! 
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een bijeenkomst over de uitgangspunten voor de 
inrichting van de Eerste Oosterparkstraat. Met deze bijeenkomst willen we u niet alleen 
informeren, maar u vooral ook een platform bieden om met elkaar kennis te delen en netwerken 
te verstevigen. We hebben de vorm van de avond hierop afgestemd. Naast een kernachtige 
toelichting op de ontwikkelingen in de Oosterparkbuurt en de uitgangspunten voor het 
inrichtingsvoorstel door het stadsdeel, vragen wij ook u om uw mededeling, boodschap, mening, 
reactie of vraag op te geven en kort te pitchen!  

Datum 17 mei 2016 
Ons kenmerk Z-15-18338/UIT-16-23174 
 
Onderwerp 

 
Uitnodiging bijeenkomst Herinrichting Eerste Oosterparkstraat  



 
Het programma ziet er als volgt uit. 
19.15 uur Inloop 
19.30 uur Opening en welkom  
19.35 uur Presentatie Stadsdeel Oost   
19.50 uur Pauze: aanmelden pitches en vragen 
20.15 uur Ronde pitches en beantwoording van vragen 
21.00 uur Borrel  
21.30 uur  Einde 
 
Wat gebeurt er met de opbrengsten? 
Na de bijeenkomst kunt u nog tot 14 juni uw reacties meegeven aan het projectteam. De 
opbrengsten van de inspraakperiode worden verwerkt in een Nota van Beantwoording en een 
definitieve  Nota van Uitgangspunten. Deze zal ter besluitvorming aan de bestuurscommissie Oost 
worden voorgelegd. Na vaststelling zal worden gestart met de ontwerpuitwerkingen. U wordt 
hierover op de hoogte gehouden en ook is er ruimte voor uw inbreng. Wanneer er een voorlopig 
ontwerp gereed is, zal ook deze ter inzage worden gelegd en ter besluitvorming aan de 
bestuurscommissie Oost worden aangeboden. 
 
Contact 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ingenieursbureau@oost.amsterdam.nl. 
Meer informatie kunt u vinden op www.amsterdam.nl/eersteoosterparkstraat. U kunt hier onder 
andere de concept Nota van Beantwoording downloaden, reacties achterlaten, deelnemen aan 
een online gesprek over dit onderwerp of zien wat er op social media over de Eerste 
Oosterparkstraat wordt geschreven. 
 
Wij zien u graag op dinsdag 31 mei! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Paul van Hoek       
Projectleider 
 
 
 

 
 
Impressie van het mogelijke straatbeeld van de voorgestelde inrichting (geen ontwerpuitwerking). 
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