Uw contact I. Ellens-Sparreboom
T

Mw. Simone van Hell
Afdeling FB
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

(020) 540 47 27

i.ellens@amstelveen.nl
dorpsraad van Nes aan de Amstel
secretariaat: p/a raadhuis
Postbus 4, 1180 BA Amstelveen

Datum
Ons kenmerk
Betreft

11-12-2014
Z-2014/073673

Evenementennota Amstelveen

Geachte mevrouw van Hell,
Wellicht bent u bekend met Nes aan de Amstel, een kleine dorpskern gelegen aan de Amsteldijk Zuid tussen Amstelveen en Uithoorn. Nes aan de Amstel behoort bij de gemeente
Amstelveen en heeft een eigen Dorpsraad. Deze Dorpsraad komt elke maand bijeen en behartigt o.a. de belangen van de inwoners.
De Dorpsraad vraagt uw aandacht voor het volgende: ieder jaar vindt in het weekend van
Vaderdag traditiegetrouw het dorpsfeest plaats in Nes aan de Amstel. Een hoogtepunt van
dat weekend was het feest op zaterdagavond. Helaas is na aanscherping van de sluitingstijden in Amstelveen, en dus ook de sluitingstijd van het feest in Nes, de populariteit van het
feest aanzienlijk afgenomen. Vanzelfsprekend heeft dit consequenties voor de opbrengsten
van het dorpsfeest. Het voortbestaan van het feest is in gevaar.
Veel Nessers voelen dat het gezellige en kleinschalige dorpsfeest, rond de 100 bezoekers,
gebukt gaat onder de strenge algemene regelgeving in Amstelveen. Dat lijkt niet terecht,
aangezien een dorp anders in elkaar steekt dan een grote stad. De sociale samenhang is
groot en zo ook het sociale toezicht op elkaar. Incidenten welke bij het enige jaren geleden
25-jarige jubileum feest zich hebben voorgedaan, zijn op een hand te tellen. Het zou zonde
zijn als Nes aan de Amstel dit feest, dat éénmaal per jaar wordt gehouden, zou verliezen
Dit feest is het enige evenement voor de jeugd in Nes aan de Amstel.
De Dorpsraad is van mening dat het dorpsfeest derhalve een andere beoordeling verdient
dan hetgeen er in de Algemene Plaatselijke Verordening staat. Wij hopen dat u onze argumenten mee kunt nemen in uw evaluatie van het evenementenbeleid, en daarmee iets kan
betekenen voor de toekomst van het Dorpsfeest. De Dorpsraad heeft dit reeds eerder bij
wethouder Raat en hoofd vergunningen Pieter Heidema onder de aandacht gebracht, maar
helaas is ons verzoek niet positief beoordeeld.
Hoogachtend,

De secretaris,

de voorzitter,

mw. I. Ellens

Dr. D. De Jong
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