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Worden in het gemeentehuis ook milieuproblemen besproken? (Chris van der Linden)

DEEL JE NIEUWS

RISICO’S MILIEUEFFECTEN DNK ONDERSCHAT
zo 1 aug 2021, 15:15    Lokaal

Naar aanleiding van de gemeentelijke Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern waarin opgenomen de Milieu
Effect Rapportage hebben Vrienden van Duivendrecht, Vrienden van Ouderkerk en Oud Duivendrecht d.d. 8 juli
‘21 een zienswijze ingediend. Deze bewonersbeschouwing komt op hoofdlijnen overeen met de adviezen van de
Commissie M.E.R. van 22 juli ‘21. 

De stichtingen vinden dat de onderstaande aspecten onvoldoende zijn
uitgewerkt en vraagt het college en de raad deze verder uit te werken:

Het monomaan stedenbouwkundig plan aanpassen ten gunste van
noodzakelijke en onmisbare groenvoorzieningen en aanwezige rijkdom
aan cultuurhistorische flora en fauna;

Alternatieve voorstellen die in het recente verleden door Amsterdam
Old Course en de tuinparken zijn ingediend en die recht doen aan de
kwalitatieve en historische ecologische waardes met de indieners
nader in de plannen uit te werken en op te nemen;

Cultuurhistorisch en ecologisch erfgoed een geïntegreerd onderdeel te
laten zijn bij de vernieuwing;

Aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het plangebied en de directe omgeving kunnen veel
uitgebreider en ambitieuzer qua behoud worden beschreven. Zo kunnen de recreatieve en landschapsgerichte
verbindingen tussen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel aangevuld met:

o archeologische (verwachtings)waarden;

o gebouwd erfgoed, zoals het clubhuis van de Amsterdam Old Course;

o landschappelijke elementen, zoals de oude veendijk

Het flora en fauna onderzoek op ambitieuze wijze te verrijken met kansen voor een ecologische verbinding tussen de
Amstelscheg en andere groengebieden, door optimalisatie van de groenblauwe zone en andere groenstructuren in het
plangebied. Er zijn veel kansen de bestaande natuurwaarden en ecologische verbindingen te versterken. Het plangebied
bevat veel ‘spontane natuur’, onder andere binnen en rond de volkstuinencomplexen, langs wegen en op weinig
gebruikte plaatsen;

Belangen van betrokken gebruikers, belanghebbenden en inwoners van de kernen Duivendrecht en Ouderkerk van
Ouder-Amstel adequaat en naar behoren mee laten wegen in de plannen en niet alleen de focus leggen op de wensen
van de grondeigenaren;

Geheel en expliciet onderschrijven de stichtingen in deze zienswijze als herhaald en ingelast alle facetten van de op 8
juli 2021 door de vier tuinparken Nieuw Vredelust, Dijkzicht, Ons Lustoord en de Federatie met steun van de Bond van
Volkstuinders ingediende zienswijzen.
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Aantal nieuwe coronabesmettingen in Ouder-
Amstel meer dan gehalveerd
4-08-2021, 10:19

OUDER-AMSTEL Het aantal nieuw vastgestelde besmettingen met het coronavirus
(COVID-19) onder inwoners van Ouder-Amstel is flink gedaald. Dat blijkt uit de
wekelijkse updat..

Men schrijft ons: Afvalcontainer bij Saturnus
4-08-2021, 10:00

DUIVENDRECHT De discussie rond het invoeren van het Diftar systeem is nog steeds
‘talk of the town’. Ton Sluijter schreef onderstaand stuk.

Swim to Fight Cancer Amstel verplaatst naar 2022
3-08-2021, 15:59

OUDERKERK Het evenement ‘Swim to Fight Cancer Amstel’ is wederom een jaar
uitgesteld. De persconferentie van minister-president Rutte op 2 augustus, waarbij het
verbod op ..

Men schrijft ons: JOP (3)
3-08-2021, 09:50

OUDERKERK Heleen van Lith houdt de nieuwe Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)
aan de Wethouder Koolhaasweg nauwlettend in de gaten.

Wachttijd voor sociale huurwoning Ouder-Amstel
opgelopen naar 18 jaar
3-08-2021, 09:00 -   3

OUDER-AMSTEL In Ouder-Amstel had een woningzoekende bij woningcorporatie
Eigen Haard in 2020 gemiddeld een inschrijfduur van 18 jaar nodig om hier een sociale
huurwoning to..

PREMIUM

Kettinggesprek Jurjen van Wel: Kans op een andere
carrière
2-08-2021, 11:38

OUDERKERK Call TV, Spangas en Penthouse: Jurjen van Wel werkte jarenlang in de
mediabranche. Tot hij een aantal jaar geleden het roer noodgedwongen omgooide en
koos voor e..
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