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1 Opening en mededelingen
. De aanwezige leden worden door de voorzitter welkom geheten bij deze 1 e vergadering in de nieuwe samenstelling. De avond van de installatie was goed bezocht en
heel gezellig.
Aranea Floor is aanwezig naar aanleiding van het advies dat is ingediend m.b.t. het
speelveld. Mw. Floor licht toe dat de velden die aan onderhoud toe zijn zullen worden
opgelapt, daarna zullen de speelvelden systematisch in de tijd worden gezet. Nes aan
de Amstel zou dan als eerste aan de beurt komen. Door alle werkzaamheden is het
veld beschadigd en de drainage is verzakt. Het budget van 2016 is gebruikt om de
velden met zand en grond in te rijden. Er wordt voorgesteld om het veld een week na
het Dorpsfeest in te zaaien, dan kan het in het najaar en voorjaar nog groeien. Probleem is wel dat er nog geen bemalingsput is. Aranea Floor zal een meerjaren planning opstellen. Er is een lijst waar 5 velden op worden vermeld om te worden opgeknapt. Per jaar kan 1 veld worden aangepakt. Het wordt vastgelegd dat Nes aan de
Amstel volgend jaar aan de beurt komt. Er staan nog een aantal projecten in de
planning. Er komt nog een schriftelijke reactie op de brief.
2. Vaststelling van de notulen van 11 juni 2019
- De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
3. Behandeling van de Actielijst.
- Website: er zijn geen reacties gekomen op de oproep voor een nieuwe webmaster.
- FLEXX: het rapport is nog niet binnengekomen. De voorzitter zal contact
opnemen met de Dorpsraad van Rijsenhout.
- Sloten baggeren: is reeds gebeurd.
- Asfalt voor de brug: Wilco van Rijn laat weten dat dit stukje weg van Rino van ’t
Schip is. Hij zou daar een convenant van moeten hebben. Erik gaat e.e.a. navragen
bij Rino.
- De vraag mbt het kerkepad en het asfalt voor de brug staan nog op de lijst.
- Glasvezel: Henk Jurriën laat weten dat morgen de beslissing valt wie de aanbieder
van het glasvezel gaat worden. Er is nog een derde aanbieder. Henk wil zo snel
mogelijk de handtekeningen hebben. Henk laat weten dat de gemeente ook mee
werkt, binnen 1 á 2 jaar heeft heel Amstelveen glasvezel.
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4. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen:
- Email van mw. Floor en ongevraagd advies mbt speelveld in Nes. Zie bovenstaand.
- Aanvraag skatepark Nes. De aanvraagster, Offek Sapir, is bij de vergadering aanwezig. De dorpsraad beschikt niet over dergelijke budgetten. In het verleden had Nes
een skate voorziening, maar deze werd het meest gebruikt als hangplek. Uiteindelijk
is de skatebaan verwijderd om reden dat de skatebaan kapot was en om andere
speeltoestellen te krijgen. De verantwoordelijke ambtenaar is nog op vakantie, maar
de vraag is inmiddels wel per mail aan hem gestuurd. Er zal tevens worden gevraagd
naar de leeftijdsopbouw in Nes.
- Brief van de gemeente inzake de verdubbeling van de Bovenkerkerweg. Helaas
hebben niet alle Nessers deze brief ontvangen.
5. Dorpsraad 40 jaar.
Op 29 november aanstaande bestaat de Dorpsdraad 40 jaar. Dit wordt bij de volgende vergadering worden besproken. Voorgesteld wordt om oud-leden uit te nodigen.
6. Amsteldijk Zuid 105 (Zwarte Kat)
Dhr. Baro van afdeling Stedelijke Ontwikkelingen laat weten dat de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag is vooruitlopend op de volledigheid van de aanvraag opgestart. (Waarbij het gegeven advies van de Dorpsraad moet worden genomen).
Verder kan de heer Baro op dit moment niet meer melden over de voortgang.
7. Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
Er zijn geen aanvragen binnengekomen.
8. Standbeeld Betje Wolf en Aagje Deken
Dhr. Joop Goertz laat weten dat op 18 april 2020 het Dorpshuis ‘De Nesse’ 50 jaar
geleden in gebruik is genomen. In het kader van dit jubileum wil het bestuur vragen
om het standbeeld van Betje Wolf en Aagje Deken, dat momenteel tegenover de kerk
staat, te verplaatsen naar een geschikte plek bij het Dorpshuis. Deze vraag komt bij
de volgende vergadering terug. Henk Jurriën zal langs gaan bij Piet van Schaik.
7. Rondvraag en sluiting
- Henk Jurriën vraagt naar de plannen van de burgemeester om Nes aan de Amstel
te bezoeken. Deze vraag is bekend bij het bestuurssecretariaat.
Henk informeert tevens of in de dijkkant bloemen mogen worden ingezaaid. Wilco
laat weten dat dit niet is toegestaan.
- De lamp achter de school doet het niet. Het is niet bekend of deze stuk is. Er moet
nog naar worden gekeken.
- Erik laat weten dat er geklaagd is over het parkeren bij de wijnschuur als er een
proeverij is. Er ontstaan gevaarlijke situaties en Erik heeft hier meerdere mensen
over gehoord. Dhr. Grigoleit meldt dat er op het betonplateau geparkeerd kan
worden. Er moeten ook mensen aanwezig zijn om te verwijzen naar
parkeerplaatsen.
- Sandra Meulenbelt meldt dat de steiger erg vuil is. Vraag is of de gemeente deze
schoonmaakt. Dat is niet het geval.
- Erik zal contact opnemen met Joop Sibum inzake het opknappen van het kerkepad.
8. Rondvraag publiek
- Dhr. vd Lelie vraag of er al antwoord is gekomen op de brief over de waterkwaliteit. Dat is niet het geval.
- Er wordt voorgesteld om de nieuwe leden van de Dorpsraad te laten kennismaken
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met Soep en Zo.
- Er is gezegd dat het is toegestaan om zelf planten en bloemen onder de
bomen te planten en te verzorgen. Wilco geeft aan dat dit niet het geval is. Dat
gaat een poosje goed maar daarna wordt het verwaarloosd en de gemeente heeft
geen budget voor onderhoud.
- Jim van Dijk vertelt dat hij ’s nachts om 0.30 uur licht zag op de Amstel. Er voer
een grote boot met luiken en er waren personen bezig om daar iets in te stoppen.
Met een net werden er veel vissen opgehaald. Jim heeft de politie gebeld en heeft
een melding gemaakt.
- Jim geeft tevens aan dat richting Amsterdam het wandelpad breed en helemaal
schoon is. Verder is alles helemaal begroeid. Er zijn 2 verschillende paden.
Afgesproken is om geen onderhoud te plegen. Mw. Naeff heeft contact opgenomen
met wethouder Ellermeijer en hij zou er naar kijken.
- Mw. Naeff laat weten dat de wijkcoach, Joyce Weij, per 1 oktober vertrekt. Vraag is
of er een nieuwe wijkcoach wordt aangesteld.
- Mw. Van Rijn vindt dat de TOP (Toeristisch Overstap Punt) wat meer naar de weg
moet worden verplaatst.
- De ‘brandgangen zien er verwaarloost uit. Als iedereen zijn/ haar eigen stukje
brandgang schoonhoudt ziet het er een stuk beter uit.
- Er wordt gemeld dat het storend is dat de kliko bakken bij nacht en ontij over de
straat worden gerold.
- Op een aantal plekken in Nes heeft men last van overhangende heggen die tot op
de stoep hangen. Erik van Leeuwen laat weten dat de eigenaar van de heg zelf
verantwoordelijk is om te snoeien.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 11 september 2019 en ondertekend op 8 oktober 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

Inge Ellens

Hermann Ruhe

