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Ontwerp Corantijnstraat 
Inloopspreekuur tijdens de zomer 



Tijdens de zomerperiode gaat het ontwerpproces van de 
Corantijnstraat ook gewoon door. De ontwerpers zijn op dit 
moment druk bezig met het uitzoeken van de nieuwe ideeën van 
de buurtbewoners. Daarnaast bekijken zij welke wensen van de 
buurt wel of niet haalbaar zijn.
 

Wij hebben dankzij de ontwerpavonden 
een goed inzicht gekregen in de wensen 
van de buurt. Het is bijvoorbeeld 
duidelijk dat niet iedereen op één lijn zit 
als het gaat om groen en over de 
invulling van het voetgangersgebied. 
Wij horen de verschillende wensen en 
ideeën aan en maken keuzes met oog 
op het algemeen belang. Daarbij wordt 
er rekening gehouden met o.a. 
verkeers- en sociale veiligheid, beleid en 
regelgeving. Een straat moet namelijk 
ook in balans zijn met de omliggende 
buurt.

Zomer-inloop-spreekuren
Wij organiseren een aantal 
zomer-inloop-spreekuren om ook 
tijdens de zomer elkaar te blijven 
inspireren en zo veel mogelijk mensen 
te betrekken bij de nieuwe straat. In juli 
en augustus is Marleen Egmond 
(ontwerper) op verschillende momenten 
in de buurtkamer aanwezig. Iedereen 
die geïnteresseerd is kan langskomen 
om de nieuwste tekening in te zien, 
vragen te stellen en mee te denken. 
Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Data
¡ Donderdag 16 juli 17.00 – 18.30 uur
¡ Vrijdag 31 juli 11.00 – 12.30 uur
¡ Donderdag 13 augustus 19.00 – 

20.30 uur
¡ Vrijdag 28 augustus 11.00 – 12.30 uur

Coronoa proof
Het inloopspreekuur moet uiteraard 
Corona proof plaatsvinden volgens de 
laatste richtlijnen van het RIVM. Het is 
dus belangrijk dat er 1,5m ruimte per 
persoon is. Daarom kunnen er niet meer 
dan 3 mensen tegelijk de buurtkamer in. 
Het verzoek is om buiten te wachten als 
er al 3 mensen in de ruimte aanwezig 
zijn.

Kun je niet langskomen en wil je toch 
nog een idee kwijt? Mail dan naar 
Marleen via 
marleen.egmond@amsterdam.nl

Proces
Eind september/ begin oktober komen 
wij terug met een aantal nieuwe 
ontwerpen van de herinrichting van de 
straat.  

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, stadsdeel West. Telefoon 14 020, 
amsterdam.nl
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