Het wijkcomité Amstelhoek is dringend op zoek
naar nieuwe deelnemers
die ons willen bijstaan met raad en daad.
Al een kleine 10 jaar is in de Amstelhoek een wijkcomité actief. De doelstelling van het comité is om
de bewoners van de Amstelhoek te informeren en zo nodig actief te betrekken bij de ontwikkeling
van Amstelhoek.
Daarbij richten wij ons op de leefbaarheid, zoals het groen en overlast van verkeer en bedrijven.
Maar ook zijn we voor de gemeente de Ronde Venen het aanspreekpunt voor kwesties als nieuwbouw van woningen, verkeerssituaties zoals de aanleg van de nieuwe rotonde bij het tankstation.
We praten en denken mee en als het nodig is stellen we voor om de hele buurt uit te nodigen voor
informatie en meningsvorming.
Zo hebben we momenteel op de agenda:
• De sluiting van de Pr. Irenebrug en wat dit betekent voor Amstelhoek.
• Wat gebeurt er op het terrein van Pothuizen als die vertrekt.
• De nieuwbouw op het terrein van de taxicentrale.
• De nieuwe rotonde en de invulling van het gebied dat vrijkomt
als er voor de Irenebrug een verkeersluwe zone komt.
Uiteraard houden we contact met de gemeente Uithoorn over de toegankelijkheid van Uithoorn als
de gemeente achter de brug een winkelcentrum gaat bouwen.

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.amstelhoek.info
of stuur een mail: wijkcomite@amstelhoek.info
We komen als wijkcomité één keer in de 6 weken een paar uur bij elkaar om de lopende zaken te
bespreken.
Er zijn verschillende taken zoals notuleren, voorzitten, het maken van de nieuwsbrief of het
uitzoeken van een bepaald onderwerp.
We bestaan momenteel uit 4 leden en dat vinden we te weinig. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe
deelnemers.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met de secretaris,
Bob Bouwhuis, tel 06 405 812 80 en langskomen op onze eerstvolgende vergadering.

