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Betreft: Uitnodiging informatieavond 13 januari 2015 
Amsterdam, 23 december 2014 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U woont aan of nabij de Westerdoksdijk. De gemeente Amsterdam heeft een voorstel ontvangen van  
een maatschappelijk ondernemer voor een tijdelijk initiatief aan de Westerdokskade waar wij u graag  
over informeren.  
Voor alle duidelijkheid: dit betreft niet de tijdelijke pontaanlanding voor het GVB Houthavenveer waar  
u eerder over bent geïnformeerd en waarover op 8 januari een bijeenkomst is georganiseerd. 
 
Het gaat in deze uitnodiging om een drijvend hotel dat gedurende één jaar wordt afgemeerd in  
Amsterdam om dienst te doen als leer-/werkplek voor 100 werkloze Amsterdammers. Tijdens deze  
periode worden 25 Amsterdammers per kwartaal vanuit de bijstand aan werkervaring en een baan in de 
horeca geholpen. De opleiding ontvangen zij aan de hotelschool in Amsterdam in samenwerking met de 
gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen, de werkervaring zullen zij opdoen in het hoogwaardig 3 ½  
sterren drijvend hotel. Het gaat om de periode voorjaar 2015 – voorjaar 2016. Daarna wordt het hotel  
naar Rio de Janeiro verscheept. De beoogde tijdelijke plek is de kade die in de definitieve situatie  
bestemd zal zijn voor de riviercruisevaart. 
 
Via deze brief nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over dit voorstel. De initiatiefnemer, Good  
Hospitality Group, heeft op verzoek van Dienst Werk en Inkomen een plan uitgewerkt met hen, Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling, Randstad en Hotelschool Den Haag (vestiging Amsterdam). Namens al 
deze partijen legt Good Hospitality Group het concept graag aan u uit. Het doel van de bijeenkomst is van u 
te horen wat u er van zou vinden, waar de Good Hospitality Group rekening mee zou moeten houden, en 
om zoveel mogelijk antwoord te geven op uw vragen. 
 
Datum: dinsdag 13 januari 2015 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19:30) 
Locatie: Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 126. 
 
In de bijlage stelt de Good Hospitality Group zich alvast aan u voor. De gemeente is blij met het uitgewerkte 
voorstel, verwelkomt dit initiatief en biedt de Good Hospitality Group een gelegenheid u te informeren over 
hun bedoeling en aanpak.  
De reacties van omwonenden zullen eind januari worden betrokken in het besluit van het college van B&W 
over dit initiatief. De vervolgstappen in de eerste maanden van 2015 zouden onder meer een procedure 
betreffen om tijdelijk van het bestemmingsplan af te wijken. 



 
 
 
 
 
 
Alvast bedankt voor uw interesse en graag tot ziens op dinsdag 13 januari 2015. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
Co Stor 
Manager Gebiedsontwikkeling  
Grond en Ontwikkeling 
 


