
 Het Stadshart is toe aan vernieuwing en verbetering. 
Het vijftig jaar oude V&D pand wordt aangepakt en 
herontwikkeld voor de komst van warenhuisketen 
Hudson’s Bay. Ook op andere plekken is vernieuwing nodig 
om te voorkomen dat het Stadshart minder aantrekkelijk 
wordt. We kiezen in Amstelveen niet voor een shopping 
mall, waar er over de hele wereld al zoveel van zijn. We 
kiezen voor een Stadshart dat werkt als binnenstad, waarbij 
functies zoals wonen, winkelen, horeca, cultuur en werken 
elkaar versterken. In de verdere uitwerking is draagvlak bij 
en respect voor bewoners, winkeliers en andere ondernemers 
in en rondom het gebied essentieel. Het Stadshart is namelijk 
een plek voor álle Amstelveners.
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Een nieuwe toekomst voor Stadshart Amstelveen
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De� nitieve oplossing voor de markt
Op dit moment moet de markt zeven keer per jaar verplaat-
sen naar het Handelsplein, in verband met evenementen 
zoals het Stadspleinfestival. Dit tot ongenoegen van de 
marktondernemers. Tegelijkertijd biedt het Stadsplein op 
dagen buiten de markt een erg grote en kale aanblik. De 
Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart biedt de mogelijk-
heid om het Stadsplein te herinrichten tot een aantrek-
kelijke plek, waar tegelijkertijd ruimte is voor evenementen 
en de wekelijkse markt. Hiervoor wordt de markt meer in de 
richting van de Rembrandtweg opgeschoven. Dit zorgt er 
direct voor dat deze straat meer betrokken wordt bij de rest 
van het winkelgebied.  

WELKE 
MOGELIJKHEDEN 
ZIJN ER 
BIJVOORBEELD?

Vergroten aantrekkelijkheid oostzijde
Met de komst van Hudson’s Bay krijgt de oostzijde van het 
Stadshart een nieuwe impuls. Om de aantrekkelijkheid van
de rest van de oostzijde te vergroten, lijkt ook hier een 
reconstructie noodzakelijk. Aangezien zich hier ook woningen 
bovenop het winkelgebied bevinden, stelt de gemeente de eis 
dat de initiatiefnemer in overleg treedt met de bewoners en 
eigenaren om tot een passende oplossing te komen.

Verlevendiging in de avonduren 
De Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart schept ook mogelijk-
heden voor een nieuwe bioscoop en uitbreiding van terrassen 
aan het Stadsplein. Beiden kunnen zorgen voor verlevendiging 
van het plein in de avonduren. De bioscoop komt bij voorkeur 
bovenop de bibliotheek. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg 
met de architect en andere huurders.

Kijk voor meer informatie op www.amstelveen.nl/stadshart 

MAANDAG 
15 MEI 
INLOOP-
AVOND
De gemeente Amstelveen 
organiseert op maandag-
avond 15 mei een inloop-
avond voor inwoners en 
andere geïnteresseerden. 
De avond vindt plaats in de 
Schouwburg Amstelveen, 
Stadsplein 100. Geïnteres-
seerden kunnen tussen 
19:00 en 21:30 uur binnen-
lopen om de plannen te 
bekijken en vragen te stellen 
aan medewerkers van de 
gemeente.

Beelden zijn impressies, 
geen defi nitieve weergave 
van de uiteindelijke 
situatie.

Een nieuwe bioscoop aan het Stadsplein, een overdekt versplein en uitbreiding van terrassen 
zijn enkele mogelijkheden die de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart biedt. Het voorstel 
stelt kaders waarbinnen partijen als Unibail-Rodamco en a.s.r. plannen kunnen maken.
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