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Actie

1 Opening en mededelingen
. Mw. de Lange is afwezig,
2 Vaststelling van de notulen van 12 september 2017.
. 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.
Het draadhekje voor het plantgat aan de Pastoor van Zantenlaan is inmiddels geplaatst.
3 Behandeling van de Actielijst
. 0156, website: Mw. Meulenbelt neemt contact op met Wilma.
0157, openbaar vervoer: er is een link voor een filmpje waarop te zien is hoe FLEX
werkt. Wordt in het volgende Informatiebulletin geplaatst.
0161, er is een brief gestuurd aan Wijkbeheer inzake de staat van het grasveld.
0162, smilies: deze zijn nog niet terug. Er zijn wel nieuwe komborden geplaatst bij
De Zwarte Kat.
0165, oversteekplaats N201:er zal ter plekke worden gekeken of er e.e.a. is aangepast.
0166, monumentenbord Urbanus: er is contact en e.e.a. zal in gang worden gezet.
4 Ingekomen- en uitgaande stukken.
. 27 sept.: email van dhr.Ligthart van de gemeente over het onderhoud aan het Jaagpad c.q. dolomietenpad. Er wordt geen onderhoud gepleegd aan dit pad. Vanaf de
aanleg was dit ook duidelijk gemaakt aan alle betrokkenen. Het pad zou veel belopen
worden, hierdoor zou er geen tot nauwelijks onkruid groei ontstaan. De fundering
van de dolomiet blijft stevig en kan gewoon belopen blijven. Als er meer op wordt
gelopen zal de dolomiet weer zichtbaar worden. De gemeente zal hier dus geen actie
op ondernemen.
27 september: vraag van mw. Bogaers of de Dorpsraad iets kan doen aan het gevaar van snelle vaartuigen in de Amstel. Enige jaren geleden is deze vraag ook aan
de orde gekomen. Destijds werd er gesurveilleerd met een boot van de boswachterij.
Deze boot is er echter niet meer. Surveillance op de Amstel heeft geen prioriteit en
Nes is te ver weg voor team Water.
29 september: de dames Meulenbelt en de Lange zijn langs geweest bij de fractie
van D66 om een aantal onderwerpen te pitchen. Vooral het kabelverhaal maakte
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diepe indruk aangezien niemand zich kon voorstellen dat mensen nog ADSL hebben.
De vragen na afloop gingen eerst over de bij te bouwen woningen waarbij ook de
vraag gesteld werd of er behoefte is aan seniorenwoningen. Een lid vroeg hoe het
gegaan is met de integratie van de vluchtelingen gezinnen en hoe het dorp zou reageren als er meerdere vluchtelingen gezinnen zouden komen. Een ander lid stelde de
zeer praktische vraag hoe wij de relatie Dorpsraad/Raad zien en of het niet meer
aangewezen is dat de Dorpsraad communiceert met het College en de ambtenaren.
Wij hebben dit bevestigd, maar er bij gezegd dat we de raad op de hoogte willen
houden en eventueel een beroep op hen willen doen. De fractie wil zelf ook graag de
communicatielijn open houden.
30 augustus: zienswijze van mw. de Bordes inzake de bouwvergunning op Ringdijk
23B. Dit onderwerp is bij de vorige vergadering uitgebreid besproken. De Dorpsraad
kan geen enkele invloed uitoefenen op de aanvraag. Aangeraden wordt dat mw. de
Bordes in bezwaar kan gaan of dat zij in gesprek gaat met dhr. Veldhuisen.
4 oktober: email van Eigen Haard waarin wordt aangegeven dat men bezig is met
de vraag betreffende bliksemafleiders en nog wacht op de bevindingen en aanbevelingen.
6 oktober: email van mw. Gels over het feit dat bij een zeer hevige regenbui in de
toilet en gootsteen het waterpeil weer omhoog kwam. E.e.a. is doorgegeven aan de
gemeente. Dhr. Ruhe zal hierover contact opnemen met dhr. J. Wesselingh van de
gemeente.
Uitgegaan:
25 september, brief aan Wijkbeheer inzake de toestand van het voetbalveld naast
het basketbalveld.
5 Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
. Dhr. Gels heeft namens de Supportersvereniging een aanvraag ingediend voor een
bijdrage aan de jaarlijkse fietscross wedstrijd op 5 november van € 200,-. De Dorpsraad is hiermee akkoord.
Mw. de Bruin heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage aan ‘Kerst aan de Amstel 2017’. Er wordt akkoord gegaan voor een bijdrage van € 300,-.
6. 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.
7. 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.
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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. Buurtrgisseur Fred vd Werff laat weten dat er niet op de juiste wijze werd
geparkeerd en hier Is op gehandhaafd.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 12 oktober en ondertekend op 14 november 2017
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,
I.M. Ellens- Sparreboom

de voorzitter,
mw. M. Peters

