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Met vriendelijke groet,

Herbert Raat,
Wethouder A9

Betreft A9 Amstelveen

Geachte heer Ruijter,

Wij hebben vernomen dat u opdracht heeft gegeven om na 3,5 jaar weer een luidklok terug
te plaatsen in de toren van de Annakerk. Wij zijn verheugd met dit nieuws.

Tegelijkertijd is een andere gemeentelijke wens helaas nog niet ingevuld, namelijk de kerk
in de huidige tussenfase in gebruik te geven aan een Amstelveense instelling. Dit is tijdens
het lunchoverleg met de directie RWS WNN aan de orde gesteld op 12 februari 2016. Ik
verkeerde in de veronderstelling dat dit geregeld zou worden per februari 2017. Echter,
naar ik recent heb vernomen vanuit het  reguliere 2-wekelijkse KES-overleg is de huurop-
zegging van de huidige huurder nog niet geeffectueerd. Ik verzoek u langs deze weg te be-
werkstelligen dat dit daadwerkelijk op korte termijn in gang wordt gezet en dat wij tot af-
spraken kunnen komen met een door ons aan te dragen Amstelveense huurder.

Ook vraag ik uw aandacht voor een spoedige afronding van de slepende onderhandelingen
met Van Poelgeest. Het zou goed zijn als we met elkaar bewerkstelligen dat dit autobedrijf
in gewijzigde opzet door kan functioneren op de huidige locatie en het door u verworven
naastliggende kantoorpand.

Tot slot dank ik u voor uw steun voor en deelname aan het opzetten van een informatie-
centrum in het bibliotheekgebouw. Hopelijk kunnen we met elkaar het glas heffen bij de
feestelijke opening hiervan.


