
Nóg hoger dan 
het V&D gebouw

• 310 appartementen
• 17 verdiepingen
• 57 meter hoog
• 60 x 66 m²

• Enorme schaduwvlaktes
• Extra verkeer
• Meer mensen door de buurt

KOM NU IN ACTIE!
AAN DE GROEN VAN PRINSTERERLAAN 114

TEGEN DE 2 HOGE TORENS 

KOM NAAR HET GEMEENTEHUIS
DONDERDAG 27 FEB, 19:00 UUR

Impressie van het gebouw



Het plan voor het leegstaande kantoorgebouw aan de Groen van Prinstererlaan 114 
(GVP) is aangepast. Op donderdag 27 februari a.s. om 19:00 uur is er bij de gemeente 
Amstelveen een commissievergadering waarin het nieuwe plan wordt behandeld.

Wat voor gebouw komt er?
• een gebouw met 2 hoge torens;
• het gebouw zal 310 woningen bevatten (de hele schildersbuurt bestaat al uit 

ongeveer 240 huishoudens);
• het zal uit 17 verdieping bestaan en 57 meter hoog zijn; dat is bijna 3 keer zo hoog 

als de tegenoverliggende flat aan de GVP en hoger dan het V&D gebouw;
• de oppervlakte wordt 60 x 66 m², groter dan de helft van een voetbalveld: het 

bouwoppervlak zal worden uitgebreid met het naastliggende parkeerterrein én het 
parkeerterrein dat nu van de gemeente is (de gemeente zal dit verkopen aan de 
ontwikkelaar);

Natuurlijk zijn nieuwe bewoners in Amstelveen van harte welkom. Het is duidelijk dat er 
nieuwe woningen gebouwd moeten worden, maar niet in deze proporties!

Dus kom en laat je zien op de commissievergadering, want de hoeveelheid 
aanwezigen maakt indruk!

Wil je inspreken op de commissievergadering geef dit dan z.s.m. door aan Stichting 
Schildersbuurt Amstelveen via info@schildersbuurtamstelveen.nl, zodat de inhoud zoveel 
mogelijk gestructureerd kan worden. Meer info ook op www.schildersbuurtamstelveen.nl.

Omdat de 2 torens te hoog zijn
Enorme schaduwwerking (veel verlies 
dus van zonlicht)
Veel meer verkeer van bewoners 
en hun bezoekers/verminderde 
verkeersveiligheid
Parkeerproblemen
Risico’s voor het grondwaterpeil
Licht- en luchtvervuiling
Geluidsoverlast
Windvlagen
Verlies van privacy
Het groen (gras) en een deel van het 
naastliggende park verdwijnt

Gevolgen voor de waarde van de 
omliggende woningen
Het stadshart moet leefbaar blijven 
en niet alleen maar bestaan uit 
hoogbouwflats
Verminderd rendement zonnepanelen
Als dit gebouw er mag komen 
zal naast dit gebouw nog een 
vergelijkbaar wooncomplex komen
‘t Open Hof gaat sluiten en naar alle 
waarschijnlijkheid zal ook hier een 
woongebouw komen

Waarom is dit gebouw niet gewenst?






























KOM NAAR DE

COMMISSIEVERGADERING 
OP 27 FEBRUARI OM 19:00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS


