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Overlast zeilboot

Geacht College,
Hierbij wil ik als voorzitster van de Dorpsraad Nes aan de Amstel gebruik maken van hetgeen gesteld is in de verordening Dorpsraad van Nes aan de Amstel, artikel 2: Dat de
Dorpsraad tot taak heeft de raad, het college en de burgemeester gevraagd of ongevraagd
te adviseren omtrent alle aangelegenheden welke van belang zijn voor Nes aan de Amstel.
Daarom graag uw aandacht voor het navolgende:
Er wordt door aanwonenden van de Amsteldijk al langere tijd overlast ondervonden van
een witte zeilboot die ligt aangemeerd ter hoogte van Amsteldijk Zuid huisnummer 164.
De lijnen tikken tegen de mast en dat veroorzaakt geluidsoverlast.
De eigenaar van voormelde zeilboot, de heer J. Gels, laat deze het gehele jaar in de Amstel liggen. Dit ondanks het feit dat op grond van de artikelen 31.3.1 en 31.3.2a en e,
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, geen boten aangemeerd mogen worden zonder daarbij
gebruik te maken van een steiger. Vorenstaande geldt ook voor de betonnen kademuur,
omdat deze in het gebied ligt met de functieaanduiding ‘aanlegsteiger’. Tevens is de heer
Gels geen inwoner van Nes aan de Amstel. Het aanleggen van een boot langs de Amsteldijk in de bebouwde kom van Nes is voorbehouden aan bewoners van Nes aan de Amstel
welke hun woonadres hebben aan de Amsteldijk.
Daarnaast mogen er helemaal geen boten in dit deel van de Amstel aangemeerd liggen in
de periode 1 november t/m 31 maart.
De eigenaar van gemelde zeilboot is niet voornemens deze uit de Amstel te verwijderen op
of voor 1 november 2015 en er is door de heer R. Brommer van de gemeente Amstelveen,
afdeling Handhaving, aangegeven dat er niet handhavend tegen op word getreden.
Daar wij geen precedent werking willen en andere eigenaren (lees: bewoners van Nes aan
de Amstel) van de aangemeerde boten deze keurig hebben weggehaald voor 1 november
in 2014 en dit ook voornemens zijn in 2015 te doen, verzoek ik u handhavend op te treden tegen de eigenaar van genoemde zeilboot.
Met vriendelijke groeten,

Erna de Lange
Voorzitster Dorpsraad Nes aan de Amstel
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