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Informatiebulletin 2 / Februari 2018
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 9 januari 2018 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen
- Mw. de Lange vervangt mw. Peters als voorzitter. Dhr. de Vries is op uitnodiging aanwezig

om uitleg te geven over het nieuwe openbaar vervoer, AML FLEX.
- Toelichting over AML FLEX door dhr. de Vries van Connexxion
Dhr. de Vries legt uit hoe e.e.a. tot stand is gekomen. Er komen veel vragen uit het aanwezige publiek,
het blijkt dat het nog niet helemaal vlekkeloos gaat met FLEX. Met name de problemen van de cliënten
van de zorgboerderijen moeten snel worden opgelost. Ook de ouderen hebben moeite met dit nieuwe
systeem. Het is niet mogelijk om een paar dagen vooruit FLEX te bestellen. Dit kan alleen op de dag zelf.
Dhr. de Vries begrijpt het probleem en is voorstander om de mogelijkheden op te rekken. Uit het publiek
komen meerdere meldingen dat er teveel geld van de OV kaart wordt afgeschreven. Dit gebeurt soms
ook bij het overstappen. Er wordt hard aan gewerkt om dit probleem op te lossen. Het teveel betaalde
bedrag zal op verzoek worden gerestitueerd. V.w.b. het meenemen van kinderwagens, rollators en
rolstoelen kunnen deze mee als het vooraf wordt gemeld. Dan komt er een grotere auto of busje. Een
nieuwe bewoner was niet op de hoogte van FLEX, hij heeft zich afgevraagd hoe zijn dochter naar school
moest komen. Op 9292 was geen informatie te vinden omdat er geen vaste dienstregeling is. Er zou wel
een verwijzing kunnen worden geplaatst. De app is niet meertalig, dhr. de Vries neemt deze opmerking
mee. Volgens mw. Meulenbelt is er geen FLEX halte bij het busstation en er is ook geen informatie te
vinden. De antwoorden op de gestelde vragen zullen worden gecommuniceerd met de Dorpsraad.
-Toelichting door Frans van Vugt m.b.t. de bouw van een schuur.
Dhr. van Vugt laat weten dat er binnenkort een bouwaanvraag voor een schuur binnen zal komen bij de
Dorpsraad. Er zal een open kapschuur worden gebouwd met een natte ruimte. De bestaande bouwsels
zullen worden gesloopt en op die plek komt de nieuwe schuur. Mw. de lange is onder de indruk van de
maquette die Frans heeft gemaakt. Mw. Ekkelkamp vraagt hoe hoog de schuur wordt. Frans meldt dat dit
7 meter is.
- Behandeling van de actielijst (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0147, wilgen knotten: mw. Naeff meldt dat de wilgen zijn bijgepunt.
- 0158, verkeersveiligheid: het wachten is op dhr. Kreukels.
- 0162: smilies: het onderhoudscontract is verlopen. De smilies zijn inmiddels afgeschreven.
- 0165: er is tot nu toe geen reactie op de brief gekomen. Er wordt gebeld naar de Provincie.
Ingekomen stukken
- 14 december: email van de secretaris waarin wordt aangegeven dat er geen sprake is van de vestiging
van een ZAC aan de Middenweg. De locatie heeft een agrarische bestemming en dat blijft ook zo.
- 19 december: email dhr. van der Neut waarin hij aangeeft dat de recent geplaatste schommel niet zal
worden vervangen door een groter exemplaar. De huidige schommel is nieuw en technisch in orde.
Dhr. Lambalk legt zich niet neer bij het antwoord van dhr. van der Neut en vraagt of de Dorpsraad moet
accepteren dat er steeds minder terugkomt bij vervanging van een speeltoestel. Dhr. Lambalk heeft de
indruk dat Nes aan de Amstel achtergesteld wordt in vergelijking met andere wijken in Amstelveen. Dhr.
Lambalk zou hierover graag van de gemeente duidelijke informatie willen hebben of dit zo is en stelt voor

om het contact hierover zich niet beperkt bij de behandelend ambtenaar. De voorzitter legt het punt voor
aan de Dorpsraad en vraagt hoe hierover wordt gedacht. Er zijn 2 personen die de standpunten van de
ambtenaar accepteren en hebben niet de indruk dat Nes wordt achtergesteld, 3 leden hebben de indruk dat
Nes inderdaad wordt achtergesteld en vinden dat het belangrijk is om in gevallen zoals deze duidelijke
informatie boven tafel te krijgen.
- 20 december: email van dhr. Wieffering waarin hij meedeelt dat het lijkt te lukken om een halte van FLEX
bij de Zwarte Kat te realiseren. Er is ook gevraagd om een halte bij de Emergohal.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
- Er zijn geen aanvragen binnengekomen.
- Rondvraag- Dhr. Lambalk geeft aan dat het basketbalveld erg ongelijk is. Bij regen staat er het water
enkeldiep.
- Mw. Meulenbelt laat weten dat, nu de bus niet meer rijdt, er steeds vaker auto’s doorsteken
naar Waardhuizen via de weg waar eerst de bus afsloeg. Worden er weer paaltjes geplaatst?
De heer van Leeuwen laat weten dat voor zover dit zou gebeuren, het pas aan de orde is na de
winter i.v.m. de strooiwagens.
- Mw. Meulenbelt zou graag nog een fietspad gerealiseerd zien. Ook is het misschien een idee
om van de Nesserlaan alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer te maken. Dhr. Ruhe
laat weten dat dit niet valt te handhaven. Mw. Meulenbelt ziet hier wel een oplossing voor het
fietspad probleem.
.

7. Rondvraag publiek
-

Dhr. v.d. Lelie dankt de secretaris voor het plaatsen van het bericht van het Oranje Comité.
Omdat er nog geen reacties zijn gekomen, wordt deze oproep nogmaals geplaatst.
- Mw. van Schaik meldt dat er een gat in de berm langs de Amstel zit. Dhr. van Leeuwen gaat
hiernaar kijken. Dhr. van Rijn meldt dat de dijk wordt gecontroleerd door Waternet.
Het gemiddelde waterpeil is wel hoger dan het vroeger was.
- Op de vraag wat voor werkzaamheden er plaats vinden aan de Nesserlaan laat
dhr. van Leeuwen weten dat hij heeft gehoord dat er een hoogspanningsmast komt.
Er zal worden geïnformeerd of dat zo is.

……………………………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 13 februari
2018 om 20.00 uur in Dorpshuis ‘De Nesse’, Pastoor van Zantenlaan 33.
U bent allen van harte welkom. De agenda luidt als volgt:
1. Opening & Mededelingen.
2. Presentatie van Ruud Oosterhof van de gemeente mbt de ondergrondse vuilcontainers.
3. Concept Jaarverslag Dorpsraad 2017
4. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 9 januari 2017
5. Behandeling van de 'Actielijst'.
6. Ingekomen & uitgaande stukken
7. Activiteiten & Leefbaarheidsbudget.
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag & Sluiting.
10. Rondvraag publiek.

Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de
Dorpsraad!
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www.nesaandeamstel.nl

voor alle Nessers!

De dorpsraad wil dat de website van het dorp, ook echt voor en
door het hele dorp wordt. Leuke artikelen op de nieuwsblog?
Gebeurtenissen en events op de kalender? Voortaan zet u het er
zelf op.
Organiseert u als vereniging, stichting, bedrijf, of gewoon als
betrokken Nesser iets leuks in Nes, vraag dan snel via
info@nesaandeamstel.nl de inloggegevens op voor de Blogpagina
en de kalender van www.nesaandeamstel.nl.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook langskomen op onze vergadering
in Dorpshuis De Nesse elke tweede dinsdag van de maand. De eerstvolgende
vergadering zal zijn op dinsdag 13 februari.

LEDEN GEVRAAGD VOOR HET ORANJE COMITÉ

Het Oranje Comité heeft jaarlijks op de verjaardag van de koningin/koning
kinderspelen georganiseerd in Nes aan de Amstel. Helaas zijn er op dit
moment geen leden die de kinderspelen kunnen organiseren. Het zou jammer
zijn als dit onderdeel van Koningsdag dit jaar niet door zou gaan! Mocht u lid
willen worden van het Oranje Comité om u in te zetten voor het organiseren
van de kinderspelen op 27 april neem dan contact op met:
Gea vanden Ancker
De Oude Visscher 13
0297-582123
g.vdancker@hetnet.nl

Voor het dorpsfeest in 2018 op 15, 16 en 17 juni zijn er voldoende leden en
dit gaat dus gewoon door. Er zijn alleen voor het organiseren van de
kinderspelen op koningsdag leden voor een nieuw comité nodig. MELD U
AAN! DE KINDERSPELEN MOETEN BLIJVEN BESTAAN!
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Vrijdag 16 februari in Dorpshuis De Nesse

”Soep en Sandwich en Zo”
voor bewoners van de Nes en omgeving, van 18 jaar en
ouder

Dit keer een verrassend Mexicaans menu
Dorpshuis open van 17-19:15 uur; buffet open van 17:30 tot
19 uur
In verband met de inkoop uiterlijk aanmelden op woensdag
14 februari via denesse3@ziggo.nl
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