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Bezoekadres

Geachte heer/mevrouw,
In het afgelopen jaar hebben wij u op verschillende momenten
geïnformeerd over de plannen voor een museum in het voormalige
rechtbankgebouw aan de Parnassusweg. De laatste
informatiebijeenkomst in februari van dit jaar stond in het teken van
de wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag van de
vergunningen en het verkeersbesluit die nodig zijn om het museum
op deze plek te realiseren. Op 6 oktober jl. heeft de gemeenteraad
het bestemmingsplan vastgesteld. Ook de omgevingsvergunning is
verleend en het verkeersbesluit is genomen.
Beroepstermijn
Voor het bestemmingsplan in combinatie met de verleende
vergunning en het verkeersbesluit geldt van 21 oktober tot en met 1
december een beroepstermijn. De stukken liggen gedurende deze
periode ter inzage. In de bijgaande kennisgeving staat hierover alle
informatie. Wanneer er geen beroep ingesteld wordt, zijn het
bestemmingplan, de omgevingsvergunning en het verkeersbesluit
vanaf 2 december 2022 onherroepelijk. Na die periode volgt meer
informatie over de planning en de vervolgstappen.
Openbare ruimte
De gemeente werkt aan een plan voor de nieuwe inrichting van de
openbare ruimte. Hierbij wordt de buurt betrokken. Hierover vinden
naar verwachting in het voorjaar van 2023 gesprekken plaats met
verschillende partijen uit de buurt, en met de Klankbordgroep
Parnas/Spinozabuurt. Zodra er een schetsontwerp is, nodigen wij de
buurt uit voor een bijeenkomst hierover.
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Wij zullen u de komende periode verder informeren over de stappen die gezet worden richting de
realisatie van het museum. Meer informatie over de ontwikkeling van het museum vindt u op
www.zuidas.nl en op www.hartwigartfoundation.nl. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief?
Neemt u dan contact op met het Informatiecentrum Zuidas via 0800 – 5065 of contact@zuidas.nl.
Met vriendelijke groet,
Zuidas

Coen de Rijk
Projectmanager

