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Informatiebulletin
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Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 10 oktober 2017 zijn onder meer de
volgende onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op
www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen
- Mw. Stevens verzoekt om in de notulen op te nemen dat dhr. Veldhuisen heeft
aangegeven dat er geen 25 personen bij hem komen werken. Bij de vorige vergadering
van 12 september heeft dhr. Veldhuisen aangegeven niet te weten waar het getal van 25
personeelsleden vandaan komt.
- Behandeling van de actielijst (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0157, openbaar vervoer: via de link https://www.connexxion.nl/aml-flex/1448 kunt u zien hoe FLEX
werkt.
- 0161, inzaaien grasveld: er is een brief gestuurd aan Wijkbeheer.
- 0165, oversteekplaats bij de N201: er zal ter plekke worden gekeken of deze is aangepast.
- 0166, monumentenbord Urbanus: er is contact en e.e.a. zal worden afgehandeld.
Ingekomen stukken
- 27 september: email van dhr. Ligthart van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat er geen
onderhoud zal worden gepleegd aan het zgn. dolomietenpad. Dit is ook nooit de bedoeling
geweest. Als het pad veel wordt belopen zal er weinig tot geen onkruid groei ontstaan. De
gemeente zal hier derhalve geen actie op ondernemen.
- 27 september: vraag over het te snel varen op de Amstel. Enige jaren geleden is e.e.a. ook
ter sprake gekomen. Destijds werd er op het water gesurveilleerd met een boot van de
boswachterij. Deze boot is er echter niet meer. Surveillance op de Amstel heeft ook geen
prioriteit.
- 29 september: de dames Meulenbelt en de Lange zijn langs geweest bij de fractie van D66 om
een aantal onderwerpen te pitchen. Aan de orde kwam o.a. kabel in Nes en het bijbouwen
van woningen. Daarbij is de vraag gesteld werd of er behoefte is aan senioren woningen.
Er is gevraagd hoe het gegaan is met de integratie van de vluchtelingen gezinnen en hoe het
dorp zou reageren als er meerdere dergelijke gezinnen zouden komen. De fractie wil zelf ook
graag de communicatielijn open houden.
- 4 oktober: email van Eigen Haard waarin zij aangeven dat men bezig is met de vraag m.b.t.
bliksemafleiders in het dorp.
-

Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
Namens de Supportersvereniging is een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan de jaarlijkse
fietscross wedstrijd op 5 november van € 200,-. De Dorpsraad gaar hiermee akkoord. Mw. de
Bruin heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage aan Kerst aan de Amstel’. Er wordt akkoord
gegaan met een bijdrage van € 300,-. Aangezien beide evenementen toegankelijk zijn voor het
hele dorp zal de bijdrage uit het budget voor Sociale Samenhang worden betaald.

- Rondvraag
- Dhr. Wesselingh geeft aan dat bij de vorige vergadering het e.e.a. is gezegd over het pad bij
de kerk. Ook het opknappen van het basketbalveld zou toegezegd zijn. Er liggen ook tegels
scheef bij de school.
- Dhr. Lambalk laat weten dat de schommel nog niet is gerepareerd. Ook vraagt dhr. Lambalk of
het paadje bij de kerk niet geasfalteerd kan worden.
- Mw. Meulenbelt heeft via haar buurman het idee doorgekregen om een ijsbaan in Nes te
realiseren. Dat kan eenvoudig met een opgespoten landje, dijkje eromheen en water erin. Er zal
worden gevraagd naar een uitgewerkt plan.
- Mw. Peeters heeft begrepen dat het wel mogelijk is om ‘buurtpreventie bordjes’ in Nes te laten
plaatsen.
- Rondvraag
publiek
- -Dhr. Alex van Dijk is geschrokken van de plannen om 80 woningen in Nes bij te bouwen
en vindt dat Nes er op deze manier niet leefbaarder op wordt . Het voortbestaan van de
school is gegarandeerd na de fusie met de Pionier. Dhr. van Dijk vraagt zich af hoe e.e.a.
wordt gezien door de Dorpsraad. Eerdere pogingen om woningen bij te bouwen hebben het
niet gehaald. Maar de huidige Dorpsraad vindt het in ieder geval bij meerderheid de moeite
waard om e.e.a. toch verder te onderzoeken. Dit om redenen waar dhr. van Dijk zijn
vraagtekens bij zet, lees verenigingsleven, openbaar vervoer, de basisschool, kortom de
leefbaarheid van Nes. Op dit moment zijn er geen concrete plannen.
- Mw. Stevens geeft aan dat veel bewoners de kliko te lang aan de weg laten staan en doet
een oproep om deze eerder op te halen.
- Mw. Stevens laat weten dat dhr. Veldhuisen ook sloten heeft gegraven. Is daar een
advies over gegeven? Er wordt geantwoord dat e.e.a. conform de norm is afgegeven.
- Mw. de Groot vraagt waar de ondergrondse vuilcontainers komen.
- Dhr. van Dijk vraagt of mw. de Lange nog betrokken is bij de Dorpsraad omdat zij gaat
verhuizen. Mw. de Lange zal tot die tijd aanblijven.
- Mw. de Groot vraagt of het bekend is dat er een aantal bomen dood zijn. Wilco van Rijn
geeft aan dat deze half november zullen worden vervangen.
- Mw. Peeters vraagt na wat de reden was om streng te handhaven op parkeren in
De Wijde Blik. Buurtregisseur Fred vd Werff laat weten dat er niet op de juiste wijze werd
geparkeerd en hier is op gehandhaafd.
De- volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 14 november 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 10 oktober 2017
Behandeling van de 'Actielijst'.
Ingekomen & uitgaande stukken
Activiteiten & Leefbaarheidsbudget.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag & Sluiting.
Rondvraag publiek.

Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpsraad!

Knip/ ritten kaarten veerpont Nessersluis vanaf 1 januari 2018
niet meer geldig
De knipkaarten waarmee van de veerpont in Nessersluis gebruik kan worden
gemaakt, zijn vanaf 1 januari 2018 niet meer geldig. Dat is een gevolg van het
feit dat de huidige exploitant stopt. De veerpont blijft volgend jaar gewoon varen,
maar krijgt een nieuwe exploitant. Het is op dit moment nog niet bekend wie dat
is.
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OPROEP
Klikobakken staan vaak het hele weekend (en langer)op de straat.
Voor de bewoners die een dergelijke ophaalplek voor de deur hebben
is niet prettig om het hele weekend tegen klikobakken aan te kijken.
Het verzoek is dan ook om de bak pas op de ophaal ochtend aan de
straat te zetten en deze na het legen zo snel mogelijk weer op te
halen.

December komt steeds dichterbij:
Met ingang van 10 december kunt u alleen nog gebruik maken
van FLEX ipv buslijn 149. Bent u benieuwd naar de nieuwe
situatie? U vindt alle informatie op www.connexxion.nl/aml
Ook vindt u daar een filmpje waarin duidelijk wordt gemaakt hoe u
gebruik kunt maken van ‘FLEX’:
https://www.connexxion.nl/aml-flex/1448

11 november is het weer Sint Maarten in Nes. Net zoals de voorgaande 2 jaren wordt er ook dit jaar
weer door een aantal ouders wat extra's georganiseerd om hier meer betekenis aan te geven en het
dorpsgevoel te stimuleren.Sint Maarten is het feest van het delen. Sint Maarten deelt op een donkere
koude nacht zijn mantel en zijn geldbuidel met een oude arme man. Het feest staat ook voor het begin
van de winter. De voedsel voorraden voor de winter zijn aangelegd en voor de laatste keer worden de
buiken gevuld voordat de broekriem voor de winter strak wordt aangetrokken. De armen gaan onder
het schijnsel van een lantaarn al liedjes zingend de deuren langs bij de rijken en krijgen voedsel om de
winter door te komen. De kinderen uit Nes zullen ook weer met hun zelfgemaakte lantaarns en hun
nieuwe op school geleerde liedjes bij u aan de deur komen. Doet u mee? Dan zou het leuk zijn als u dit
aangeeft met een lantaarntje of ander lichtje. Het dorp wordt dan mooi verlicht en de kinderen weten
waar ze welkom zijn. Snoep wordt zeer gewaardeerd, de uitdaging is wellicht de kinderen met iets
anders te verassen. Wilt u mee genieten van het samenzijn voordat de kinderen het dorp in gaan dan
bent u van harte welkom bij de speeltorentjes naast het Dorpshuis. Vanaf 17.00 uur schenken wij hier
soep en zullen de kinderen hun liedjes samen zingen. En wie weet, ontmoet u dan ook nog Sint
Maarten! (Soepbonnetjes zijn te verkrijgen tegen een vergoeding van € 3,50 per volwassenen en €
2,00 per kind. Op donderdagochtend tussen 9.00 en 9.45 uur aan te schaffen bij Marije Nieuwendijk bij
de Zwaluw)
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Vrijdag 17 november in Dorpshuis De
Nesse

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

Verrassende Stamppotten
kosten: € 6,= per persoon
Dorpshuis open van 17-19:15 uur; buffet open van 17:30
tot 19 uur
In verband met de inkoop uiterlijk aanmelden op woensdag
15 november via denesse3@ziggo.nl
Bent u nog nooit bij een Soep & Sandwich & Zo geweest? Ook u bent van harte
welkom!
Is het gezellig en lekker? Vraag maar aan de ruim 75 dorpsgenoten die al vaker
geweest zijn!
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