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Informatiebulletin 5 / Mei 2017
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 11 april 2017 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op
www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen
- Mw. Peters en de heren Ruhe en van Leeuwen zijn met kennisgeving afwezig. Mw. de
Lange zit de avond voor. Het grootste gedeelte van de werkploeg van Kok Oosthuizen is
vrijdag 7 april uitgezwaaid en getrakteerd op een taart en een drankje/ hapje. Een aantal
van de werkmannen blijven nog in Nes om de ‘losse eindjes’ weg te werken.
- Een dorpsgenoot heeft een ‘timelaps’ filmpje gemaakt van de werkzaamheden. Deze is
via de link https://youtu.be/02fhqFXUiEs te bekijken.
- Behandeling van de actielijst (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0157: openbaar vervoer: Connexxion zal nadere documentatie leveren over het
nieuwe openbaar vervoer (AML Flex) in en om Nes aan de Amstel.
- 0162: smilies: de beide smilies zijn weggehaald en liggen nu op de gemeentewerf om te
worden nagekeken. Er zal weer een goede plek worden gezocht om deze weer te plaatsen.
Ingekomen stukken
- 15 maart: dhr. van Rijn van de gemeente laat weten dat de beschoeiïng ter hoogte van het
veld gelijk met het herstel van datzelfde veld zal worden aangevuld. Het paaltje bij de brug
zal naar alle waarschijnlijkheid worden teruggeplaatst. De sloten worden door de gemeente
uitgebaggerd. Het brugdek zal deze zomer worden aangepakt.
- 15 maart: email van mw. Witte waarin zij aangeeft dat er op dit moment een onderzoek wordt
gedaan naar de ervaringen inzake woonruimteverdeling. Het onderzoeksbureau inventariseert
ook de woonwensen. Zodra het onderzoek is afgerond zal de Dorpsraad hierover worden
geïnformeerd. Mw. Meulenbelt vraagt naar de naam van het onderzoeksbureau.
- 29 maart: de gemeente heeft een bedrag uitgetrokken van € 60.000 voor het stimuleren van
bewonersinitiatieven. Dit bedrag is bestemd voor nieuwe of vernieuwende initiatieven. Ideeën
kunnen worden ingediend tot 30 juni 2017. De initiatieven stimuleren onderlinge contacten,
bevorderen de sociale samenhang, kunnen rekenen op een draagvlak en mogen in beginsel
geen structurele lasten opleveren voor de gemeente. Initiatiefnemers presenteren hun initiatief
met een plan van aanpak en bij voorkeur ook met een kort filmpje. Alle initiatieven worden
gepubliceerd op de website www.mensenmakenamstelveen.nl
Marco Lambalk geeft aan dat hij wel een initiatief mbt speeltoestellen wil indienen en maakt
een voorstel. Ook zou er iets kunnen worden bedacht voor Happy Nes of het Dorpshuis.
Het voorstel moet wel namens de Dorpsraad worden ingediend.
-4 april: brief en situatietekening van dhr. Kreukels inzake de verkeersremmende middelen
op de Amsteldijk. De tekeningen zullen binnenkort ter inzage in het Dorpshuis worden gelegd.
De brief aan de belanghebbenden wordt tevens verstuurd. Dhr. v.d. Lelie meent dat
De jaarlijkse wielerronde in gevaar komt als er drempels worden geplaatst en vraagt zich af of

het echt wel veiliger wordt.
1 april: email van mw. Meulenbelt over het parkeren op het dwarse stuk van de Pastoor van
Zantenlaan. Er wordt veelvuldig op de stoep geparkeerd. Hier rust wel een taak van de
School: ouders moeten hierop worden aangesproken om daar niet te parkeren. E.e.a is reeds
Bekend bij dhr. Maar van de gemeente.
Uitgaande stukken:
-5 april: brief aan de Provincie Noordholland inzake de wens om een voetgangers
oversteekplaats te realiseren bij de N201.
Rondvraag
Dhr. Wesselingh vraagt of de data van het maaien vooraf bekend kunnen worden
gemaakt. Wilco van Rijn meldt dat dit niet mogelijk is omdat e.e.a. afhankelijk is van
de maaibare dagen. Als het regent kan er niet gemaaid worden. Het gras bij de
‘bollen’ aan de Amsteldijk zal wel worden bijgehouden. Het wordt goed in de
gaten gehouden of het nodig is om rond de bollen te maaien.
- Dhr. Lambalk refereert aan een brief van Frans Wesselingh over de ‘natte voeten’,
maar deze heeft wellicht geen antwoord op zijn vraag gehad. Er zijn emails van dhr.
Henk Olij van Waternet waarin wordt aangegeven dat dhr. Olij langs is geweest bij
Frans Wesselingh en e.e.a. ook heeft gecommuniceerd met Erik van Leeuwen.
Dhr. Lambalk vraagt of er al een planning is mbt het verwijderen van het depot.
Dit is nog niet bekend, maar er zal in elk geval diep worden gespit, ingezaaid en er
wordt drainage aangebracht. Na het Dorpsfeest zal het gehele veld worden
gerenoveerd.
Vorig jaar mei is er een brief gestuurd aan de gemeente om te vragen of de strook in
de Middenweg geasfalteerd kan worden. Er een antwoord gekomen van de gemeente
en Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waarin een uiteenzetting waarom de
gemeente de groene middenstrook wil behouden. Dhr. Lambalk meent dat dit
antwoord niet steekhoudend is en stelt voor om daar op te reageren.
Tijdens de afscheidsborrel van de mannen van Kok is er gesproken over de
gevaarlijke kruising Nesserlaan/ Bovenkerkerweg. Vraag is of een rotonde een optie
is. Fred v.d. Werff (wijkagent) geeft aan dat rotondes Europees beleid is. De
Bovenkerkerweg wordt over enige tijd al aangepakt, ook mbt het vrachtverkeer. Voor
een rotonde is de weg niet breed genoeg. Er zal contact worden opgenomen met de
verkeersdeskundige.
Rondvraag publiek
- Dhr. v.d. Werff merkt op dat m.b.t. het openbaar vervoer meerdere lijnen en
trajecten zijn. Alleen als er gebeld wordt gaat het busje rijden. Er zal aan
dhr. Wieffering worden gevraagd hoe het precies in zijn werk gaat. Dhr. v.d. Werff
laat ook weten dat de verkeerslichten bij de N201 inmiddels zijn aangepast aan
voetgangers. Het zal nog enige tijd duren voordat de oversteekplaats er is. Dit
punt wordt toegevoegd aan de actielijst.
Mw. Naeff heeft in het Amstelveens Nieuwsblad gelezen dat in 2018 geen
rolcontainers voor restafval meer zullen worden gebruikt. Restafval moet naar
ondergrondse containers worden gebracht. Mw. Naeff vraagt zich af hoe dat dan
moet met dit afval voor mensen die in het buitengebied wonen. Dit zal worden
nagevraagd.
- Mw. Naeff vraagt naar de brief over de bewonersinitiatiefgroepen. Deze zal op de
website worden geplaatst. Mocht iemand een idee hebben, dan moet dit wel via de
Dorpsraad worden ingediend.
Dhr. v.d. Lelie vraagt naar de uitslag van de verkiezingen in Nes aan de Amstel.
Deze gegevens zullen worden opgevraagd. Ook vraagt dhr. v.d. Lelie wie Thijs
Kreukels is (de verkeersdeskundige bij de gemeente Amstelveen). Dhr. v.d. Lelie
denkt dat het zeer onveilig gaat worden op de Amsteldijk als er drempels worden
aangebracht. Ook is de jaarlijkse Wielerronde in het geding: deze kan door de
drempels niet langer plaatsvinden. Wellicht is er een mogelijkheid om de drempels
tijdelijk te verwijderen.
Mw. Ekkelkamp meldt dat het elektriciteitskastje bij De Wijde Blik 3 te diep in de
grond zit. Dit zal worden doorgegeven.
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De- volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 9 mei 2017
om 20.00 uur in Dorpshuis ‘De Nesse’, Pastoor van Zantenlaan 33.
U bent allen van harte welkom. De agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening & Mededelingen.
Vaststelling van de notulen van de vergadering van 11 april 2017
Behandeling van de 'Actielijst'.
Ingekomen & uitgaande stukken (o.a. verkeersveiligheid)
Activiteiten & Leefbaarheidsbudget.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag & Sluiting.
Rondvraag publiek.

Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpsraad!
-

BELANGRIJKE MEDEDELING:
DE TEKENINGEN / PLATTEGRONDEN VAN DE PLANNEN VOOR DE DREMPELS OP DE
AMSTELDIJK ZUID LIGGEN TER INZAGE IN HET DORPSHUIS

De supportersvereniging organiseert i.s.m. WTC de Amstel onder auspiciën
van de KNWU een wielerwedstrijd – categorie III evenement:

Start en finish: Restaurant Cantina del Corazon, Amsteldijk z 162

Start 19.15 uur
PROGRAMMA:

1 combi elite , amateur junior vrouw
2 Masters 40+ Sportklasse / amateurs
3 Masters 40- Sportklasse / amateurs / junioren
4 Nieuwelingen

3 ronden
4 ronden
5 ronden
3 ronden

Toeschouwers dienen uiterlijk om 19.00 uur in Nes a/d Amstel te zijn. Dit in verband met het
afsluiten van het parkoers van 19.00 uur tot 21.00 uur (parkeren bij de Urbanus kerk en de
Wijnschuur).
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HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 25 MEI 2017
De fietsvriendelijke route gaat dit jaar langs 4 zand-win plassen,
Ouderkerkerplas, Gaasperplas, Spiegelplas en Vinkeveenseplassen.
De volledig uitgezette route is 50 km en gaat langs de 4 plassen. De korte route
is 30 km lang. En gaat langs 2 plassen. De tocht is zeer geschikt voor het hele
gezin. Meefietsende kinderen krijgen een versnapering aangeboden. Er zijn
voldoende rust en opsteekplaatsen. Ook trimmers kunnen van deze tocht
genieten.
Als er turf of zand wordt afgegraven ontstaat er water. Dit heet een plas,
Vinkeveenseplassen, Westeinderplas, Ouderkerkerplas. Wordt deze drooggemalen
dan noemt men dat polders, Bovenkerkerpolder, Middenpolder. Worden
natuurlijke bestaande wateren drooggemalen behouden ze hun eigen naam,
Haarlemmermeer, Purmer, Watergraafsmeer.
De diepe zand-win plassen hebben zeer schoon en helder water, er wordt druk
gebruik van gemaakt door duikverenigingen.
Inschrijven en starten voor de tocht kunt U van 9.30 tot 12.30 bij
Dorpshuis de Nesse
Pastoor van Zantenlaan 33
1189 WD Nes aan de Amstel
Restaurant Loetje
Amstelzijde 37
1184 TX Ouderkerk aan de Amstel.
IJsclub Baambrugge
IJsbaan 6
1396 LD Baambrugge
Volwassenen € 5,00 kinderen € 2,50. Leden van de Rabo Bank Amstel en Vecht
kunnen gratis meerijden op vertoon van hun Rabobankpas.
Bij het volbrengen van de tocht krijgt U een leuk aandenken.
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