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AMSTELVEEN - Dit jaar
wordt voor de eerste keer de
Architectuurprijs Amstel-
veen uitgereikt. Inwoners
kunnen vanaf 21 oktober op
het online platform van deze
krant, dichtbij.nl, hun stem
uitbrengen op hun favoriet.
Tot die tijd worden per week
vijf genomineerden voorge-
steld. Lezers hebben afgelo-
pen weken na onder meer een
oproep op Dichtbij.nl hun fa-
voriete woning of overige ge-
bouw (zoals kantoren en scho-
len) naar de jury gestuurd. De
jury, onder voorzitterschap
van Indira van 't Klooster,
heeft zelf ook een aantal
bouwwerken voorgesteld en
een selectie gemaakt van tien
woningen en tien overige ge-
bouwen.
De eerste vijf genomineerden,
in de categorie 'overige bouw'
zijn: Gemeentewerf gemeente
Amstelveen (Amsterdams-
eweg 271), kantoorgebouw
Bella Donna 2 - 2a; Gebouw
voor kinderopvang De Ruy-
schlaan 193a; Gezondheids-
centrum Hoeksewaard 147 en
het Gemaal aan de Hollandse
Dijk 10.
Zie verder pagina 5.

Stemmen op
architectuur
in Amstelveen

D.T.O. Pelgh
AMSTELVEEN - De lokale
overheid zal 38 miljoen euro
bijdragen aan een te verdie-
pen en deels horizontaal te
overkappen rijkswegA9.
Het oudeA9-contract, waar-
in de gemeente 100 miljoen
euro zou bijdragen, is van
tafel.
Het Rijk betaalt in de nieuwe
plannen 120 miljoen euro. De
gemeente moet in 2013 18
miljoen euro bijdragen en het
restant volgt in 2020. Inmid-

dels was gemeentelijk al 10
miljoen euro gereserveerd
voor het project; daar komt nu
een extra reservering bij van
25 miljoen. Inclusief rente is
het bedrag over zeven jaar
voldoende opgelopen om de
bijdrage te kunnen voldoen.
De werkzaamheden aan de te
verdiepen A9 vinden plaats
tussen 2019 en 2023. Met de
maatregelen worden verbete-
ringen voor het leefklimaat en
de bereikbaar bewerkstelligd,
terwijl het oorspronkelijke fi-

nanciële risico voor de ge-
meente van 100 miljoen is af-
gewend.

Geen tunnel
Een volledige overkapping
van de A9 komt ter hoogte
van het Oude Dorp te liggen
en is door de maximale lengte
van 250 meter volgens de de-
finitie geen tunnel. Langs het
Stadshart wordt de snelweg
volledig verdiept aangelegd,
waarbij ter hoogte van de Me-
ander en Van Hallweg hori-

zontale schermen op grote de-
len worden geplaatst, die de
geluidsoverlast moeten laten
afnemen. Waar dit niet moge-
lijk is worden gewone scher-
men geplaatst. De afslag Am-
stelveen blijft gehandhaafd.
Voor het langzame verkeer
(voetgangers en (brom)fiet-
sers) zal ter hoogte van het
huidige fietstunneltje een bre-
de oversteek komen over de
verdiepte A9 heen.
Lees verder op pagina 3 en
reageer op dichtbij.nl

Contract van 100 miljoen van tafel; financiële risico's liggen in nieuwe deal bij Rijk

Verdiepte A9 scheelt 62 miljoen

Impressie van de te verdiepen A9, met linksboven de overkapping van het deel bij het Oude Dorp. (Illustratie: gemeente Amstelveen)

AMSTELVEEN - HetAm-
stelveense autoservicebedrijf
M&F aan de Zijdelweg is op
zoek naar een eerlijk stel dat
afgelopen zaterdag rond het
middaguur onbedoeld een
heuse 'jackpot' won bij de
wasboxen van het bedrijf.
De man en vrouw kochten via
de muntenautomaat enkele
muntjes om hun auto te was-
sen, maar de automaat sloeg
volledig op hol en spuwde
meer dan duizend muntjes uit.
Zie verder pagina 43.

Jackpot bij
autowassen

AMSTELVEEN - De lokale
fractie van D66 vindt het be-
tuttelend dat het college van
B&W aan horeca-onderne-
mers wil opleggen welke
prijs de ondernemer voor
een drankje mag vragen in
het nieuwe horeca-beleid.
Volgens de democraten is er
sprake van het verkapt vast-
stellen van een minimumprijs
voor alcoholhoudende drank.
Ook vindt de partij dat de ho-
reca-ondernemers professio-
neel genoeg zijn om zelf hun
prijzen te bepalen.
Zie verder pagina 9.

D66: 'College
betuttelend'
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SPECTACULAIRE
AANBIEDINGEN

ZIE ONZE
ADVERTENTIE MET

ELDERS IN DE KRANT!

24 uur per dag tot uw dienst

020-6474700

VAN DER
LAAN

TAXI

Vraag naar onze kortingspas

ONBEPERKT!
SPARE-R MO & IBS SSELEN

AMSTELVEEN
HO RES CAFE TEL TAURANT

193 Amsterdamseweg
Amstelveen GW 1182

01 11 640 020

WONINGVERHUREN
AAN EXPATS?

Specialist in verhuur!
koopsmakelaardij.nl 020-8203676

Intratuin Ter Aar
Kerkweg 28, 0172-406000.
Donderdag & vrijdag koopavond!

Intratuin
kattenbakvulling
Geperste houtkorrel,
inhoud 20 liter.
Per zak 6,99

OP=OP!

Geldig t/m 6 oktober en zolang de voorraad strekt.

Nú 2 zakken

9.99
OPEN
ZONDAG
IEDERE

7 DAGEN PERWEEK

WINKELEN

Zie advertentie
verderop in
deze krant!

NU 489,-

Normaal 899,-

3+2 zits IDA
Top design met prachtige blokpoot maken dit minimalistische bankstel
tot een topper. Uitgevoerd in Artificial Leather, waarbij u kunt kiezen uit
diverse kleuren, bekledingen en maten.

MET
GRATIS
FIETS

I0 jaar

Jubileumfestival Uriël Ensemble
“Een muzikale reis door de 19e eeuw van
Brahms en tijdgenoten”
Openingsconcert:

Zondag 6 oktober, 15.00 uur in de Amstelkerk
Kerkstraat 11, Ouderkerk aan de Amstel
www. kamermuziekdeamstel.nl

Jeugdige romantici


