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Beste Nellesteiners, 

 

U heeft eerder aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden door de gemeente Amsterdam over 

nieuws over de openbare ruimte in en rond Nellestein. We hebben dit keer nieuws over groot onderhoud, 

een nieuwe buurtkamer, een nieuwe gebiedsmakelaar en onderzoek naar levensloopbestendigheid van 

de HvA. Lees dus vooral verder!   

 

Groot onderhoud 

Nellestein is inmiddels meer dan 40 jaar oud. Het is een prachtige buurt, maar de openbare ruimte kan op 

bepaalde plekken wel een opknapbeurt gebruiken. Daarom start de gemeente eind november 2021 met 

groot onderhoud. U heeft hierover inmiddels een brief ontvangen. Wat houdt dit precies in? We gaan de 

openbare straten, stoepen en pleinen opknappen. Dat doen we in fases.  

 

Hieronder ziet u de verwachte planning van de werkzaamheden. De gemeente begint eind januari in het 

gebied rond het Leusdenhof noord en het Leksmondplein. Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden 

enige overlast ondervindt, maar we proberen dit tot een minimum te beperken. Na de werkzaamheden 

kan de buurt er in ieder geval weer jaren tegenaan.  

 

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het e-mailadres 

grootonderhoud@zuidoost.amsterdam.nl o.v.v. Groot onderhoud Nellestein. Onze collega’s kunnen u 

daar met uw vraag verder helpen. 

 

 
 

Een nieuwe buurtkamer voor Nellestein! 

Bewoners hebben aangegeven behoefte te hebben aan een plek in de buurt om samen te komen en 

elkaar te ontmoeten. De gemeente heeft daarom goed nieuws: in de begroting voor volgend jaar is geld 

op genomen voor een tijdelijke buurtkamer in Nellestein! Hiermee kan een mooie tussenoplossing 

gevonden worden, voordat hier later een permanente buurtkamer komt. Het moet een plek worden voor 

én door bewoners. 

 



Volgend jaar gaat de gemeente graag met bewoners in gesprek over hoe deze buurtkamer eruit zou 

moeten komen te zien, waar hij moet komen te staan en wat voor activiteiten hier moeten gaan 

plaatsvinden. Wilt u meedenken over die buurtkamer? Stuur dan een e-mail naar Tymen Peverelli: 

t.peverelli@amsterdam.nl of 06 3927 9297. De gemeente neemt dan in het nieuwe jaar met u contact op 

over de vervolgstappen. 

 

Nieuwe gebiedsmakelaar voor Nellestein 

Marthe Velvis is sinds 1 november gestart als gebiedsmakelaar in het gebiedsteam Gaasperdam 

Driemond. Zij is het aanspreekpunt voor bewoners in Nellestein. In deze functie is ze een schakel tussen 

de buurt en de gemeente. Als bewoners of ondernemers bijvoorbeeld een goed idee hebben voor de 

buurt of iets willen organiseren, kan er contact worden opgenomen met haar. Vervolgens kijken we dan 

of en hoe we deze initiatieven en wensen uit de buurt vanuit de gemeente kunnen ondersteunen.  

 

Marthe ziet ernaar uit om de komende tijd zoveel mogelijk verder kennis te maken met Nellestein en 

haar bewoners. Hierbij is iedereen van harte uitgenodigd om haar te contacteren voor buurtinitiatieven, 

ideeën voor de openbare ruimte en andere zaken om de leefbaarheid te verbeteren. 

 

Meer informatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/gaasperdam-driemond/ 

Marthe is te bereiken op m.velvis@amsterdam.nl  

 

Onderzoek levensloopbestendigheid studenten HvA 

Chayen, Lisanne, Sanne en Loïs zijn tweedejaars ergotherapiestudenten. Voor hun  opleiding zijn ze 

bezig met een opdracht waarin ze onderzoek doen naar de levensloopbestendigheid van de wijk. Ze 

willen graag met u in contact komen om samen in gesprek te gaan over de wijk en mogelijke activiteiten 

die u leuk vindt om te doen. De uitkomsten van dit onderzoek helpen ons om de buurt nog beter te 

maken.. 

 

Wilt u de studenten helpen in hun onderzoek? Stuurt u dan een mail naar Chayen van der Loo: 

chayvdloo@live.nl.  

 

Vragen? 

Heeft u verder nog vragen over de openbare ruimte in Nellestein? Stuur dan een e-mail naar onderstaand 

adres.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tymen Peverelli 

Assistent-Projectmanager 

Gaasperdam & Ontwikkelbuurten  

 

Projectmanagementbureau 

Gemeente Amsterdam 

 

M 06 3927 9297 

E t.peverelli@amsterdam.nl  
Aanwezig op: ma-do 

 

 

 
 

 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-



mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: 

www.amsterdam.nl/proclaimer. 

 


