Bestuursmededeling
Voor raden en staten • na AB 25 november 2021

Financiële
najaarsstukken
Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af over het in het afgelopen jaar
gevoerde beleid en financieel beheer. Op 14 oktober stelde het dagelijks
bestuur de najaarsstukken in concept vast. De kadernota is aan de
participanten aangeboden voor verwerking in hun respectievelijke
begrotingen. De kadernota wordt vervolgens vóór 15 december voorgelegd
aan de gemeenteraden voor zienswijze.

Aankondiging festiviteiten:
40-jarig bestaan Groengebied
Amstelland

Opening fietsbrug over de Gaasp
en realisatie horeca aan
de Ouderkerkerplas

In 2022 bestaat Groengebied Amstelland 40 jaar.

Op 30 juli 2021 is de fietsbrug over de Gaasp officieel geopend. Er is een

Amstellanddag. Het getal 40 komt nadrukkelijk naar

filmpje gemaakt waarin enkele bestuurders de toegevoegde waarde

voren. De jubileumorganisatie werkt samen met lokale

van de verbinding tussen het recreatiegebied Gaasperplas en het

organisaties, verenigingen en ondernemers.

Diemerbos benoemen. Het filmpje staat op de website en social media van

De viering van het jubileum is in het recreatieseizoen

Groengebied Amstelland. Daarnaast is de Ouderkerkerplas sinds 1 augustus

van 15 april tot 15 oktober 2022.

Wij staan hier graag bij stil met een aantal activiteiten:
een fotowedstrijd, jubileumwandel- en fietsroute, een
aantal natuurexcursies en een jubileumdag i.c.m. de

een horecalocatie rijker. Het paviljoen met de toepasselijke naam
‘Aan de plas’ is klaar om gasten binnen en op het terras te ontvangen.
Met uitzicht op het strand en het water.

Toekomstplan Gaasperplas
Het college van burgemeester en wethouders
van Amsterdam stemde op 21 april jl. in met het
voorkeursbesluit ‘Toekomstplan Gaasperplas 2021 en
verder’. De gemeente Amsterdam gaf in het AB van
25 november een presentatie over de 5 deelgebieden
die op dit moment worden uitgewerkt. Bij de verdere
uitwerking betrekt de projectgroep opnieuw bewoners
en andere parkgebruikers. Naar verwachting starten de
eerste werkzaamheden in 2023.

Klik hier voor achtergrondinformatie.
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