
Van: RVV-ontheffing Nellestein – gemeente Amsterdam  

Verzonden: zaterdag 8 september 2018 12:45 

Aan: RVV-ontheffing Nellestein – gemeente Amsterdam 
Onderwerp: Stand van zaken RVV ontheffingen Nellestein - 8 september 2018 

 

Beste Nellesteiners,  

 

We hopen dat u een fijne zomer gehad heeft en dat u genoten heeft van het mooie weer.  

In onze laatste mail meldden wij dat we aan de slag gingen met het uitwerken van de resultaten van de 

workshops van 16 mei jl. 

We hebben inmiddels drie scenario’s uitgewerkt, die we u graag willen presenteren tijdens een 

inloopbijeenkomst. Alle bewoners van Nellestein ontvangen hiervoor nog een uitnodiging die huis aan 

huis verspreid zal worden. We willen u vast van harte uitnodigen op: 

 

Maandag 1 oktober 2018 

van 16.00 – 17.30 uur of van 19.00 – 20.30 uur  

in het Planetarium aan de Kromwijkdreef 11 
 

U hoeft zich niet aan te melden voor de bijeenkomst. U kunt gewoon binnenlopen en de verschillende 

scenario’s bekijken en uw mening daarover uitspreken. Ter plaatse gaan we graag met u in gesprek over 

mogelijke verbeteringen en de voor- en nadelen van de verschillende scenario‘s. Voor bewoners die 

graag nog even willen weten wat de voorgeschiedenis was, houden we in een aparte zaal een korte 

presentatie om 16.15 uur en 19.15 uur.  Van de inloopbijeenkomst en de vragen en opmerkingen die we 

dan ontvangen, zal na afloop een verslag gemaakt worden, dat besproken zal worden met de 

portefeuillehouder.  

 

Meer informatie over de RVV Ontheffingen Nellestein leest u op onze projectpagina. U ontvangt over 

twee weken een nieuwe update per mail.  

Bij tussentijdse vragen of suggesties kunt u mij bereiken via de onderstaande contactgegevens.  

 

Ik sluit graag af met een tip voor een uniek evenement bij u in de buurt: Metro Movies in de 

Gaasperdammertunnel, een bijzondere – nu nog lege – ruimte die over twee jaar opent voor verkeer. In 

deze unieke locatie om de hoek van metrostation Bullewijk, wordt 14, 15 en 16 september ’s avonds en 

overdag een bonte selectie van documentaires, korte en lange films vertoond. Ook vinden er debatten en 

performances plaats en is er een pop-up galerie, foodcourt en bar aanwezig bij dit gratis toegankelijke 

evenement. Het thema van het festival is de maakbaarheid van de stad.  

Wegens beperkte ruimte wordt registreren aangeraden: bit.ly/metromovies18. Het complete 

programma vindt u in de bijlage.  

Vriendelijke groet, 

Huda Rais 
Assistent Projectmanager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond 
Projectmanagementbureau 

Gemeente Amsterdam 

M 06 19544634 

h.rais@amsterdam.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdagochtend en vrijdagochtend 


