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1 Opening en mededelingen
. Mw. Peters, dhr. Ruhe en dhr. van Leeuwen zijn met kennisgeving afwezig.
Mw. de Lange zit vanavond de vergadering voor.
Mw. Meulenbelt laat weten dat de dakkapellen aan de Pastoor van Zantenlaan
nu mooi wit zijn gemaakt. Zij speekt morgen de opzichter en zal vragen of dit
aan de Kerklaan ook gedaan kan worden.
Het grootste gedeelte van de werkploeg van Kok Oosthuizen is vrijdag 7 april
uitgezwaaid en getrakteerd op een prachtige taart en een drankje/ hapje. Een
aantal van de werkmannen blijven nog zo’n 2 maanden in Nes om de losse
eindjes weg te werken. Er is een ‘timelaps’ filmpje gemaakt van de werkzaamheden door een bewoner van De Oude Visscher. Het filmpje is via de link :
https://youtu.be/02fhqFXUiEs te bekijken.
2 Vaststelling van de notulen van 10 januari 2017.
. N.a.v. de vergadering van maart vraagt dhr. Wesselingh naar de beschoeiing
van de Ringsloot, het paaltje bij de brug, de sloten bij het kerkebos en de brug
aan de kant van Nes. Wilco van Rijn laat weten dat de Kerkebrug binnenkort
geheel in revisie gaat. Er zal dan ook worden gekeken of de aansluitingen op
het fietspad nog voldoen.
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
3 Behandeling van de Actielijst
. 0157, openbaar vervoer: er is een bericht in het Informatiebulletin geplaatst
over het openbaar vervoer. Bus 149 zal plaats maken voor AML Flex. Men kan
bellen als er vervoer nodig is. Omdat er nog onduidelijkheden zijn zal nogmaals
worden gevraagd aan de beleidsmedewerker vervoer om enige uitleg te verschaffen.
158, Verkeersveiligheid: zie verder onder punt 4.
160, woonagenda: zie verder onder punt 4
162: de smilies zijn naar de gemeentewerf gebracht om te worden nagekeken
cq gerepareerd. Er worden nieuwe plekken voor de smilies gezocht.
4 Ingekomen- en uitgaande stukken.
. 15 maart, email van Wilco van Rijn waarin hij aangeeft dat de beschoeiing ter
hoogte van het veld gelijk met het herstel van dat zelfde veld zal worden aangevuld.
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Het paaltje bij de brug zal naar alle waarschijnlijkheid terug worden geplaatst
na de werkzaamheden. V.w.b. de KPN kabel: dit zal worden gevraagd aan Bart
Klompmaker. De Kerkebrug gaat geheel in revisie. Waternet is bezig met de
KPN kabel (zij hadden de kabel beschadigd en zorgen nu voor het herstel daarvan). Mbt. het baggeren van de sloten bij het Kerkebos zal dit worden opgepakt door de gemeente. De brug zal worden aangeteert. Het brugdek wordt
deze zomer aangepakt.
15 maart, email van mw. Witte, beleidsmedewerker Wonen, met de mededeling dat er op dit moment een onderzoek wordt gedaan naar de ervaringen met
de woonruimteverdeling. Ook de woonwensen van Dorpsraad zijn aan dit onderzoeksbureau meegegeven. Zodra het onderzoek is afgerond zal de Dorpsraad geïnformeerd worden. Mw. Meulenbelt wil graag weten wie het onderzoek
uitvoert.
22 maart: de smilies zijn verwijderd en liggen nu op de gemeentewerf en zullen worden nagekeken. Er zal een nieuwe, goede plek voor de smilies worden
gezocht.
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 Thijs Kreukels inzake de verkeersremmende middelen op de Amsteldijk. Er wordt voorgesteld om de tekeningen ter
inzage in het Dorpshuis te leggen. De brief aan de belanghebbenden is akkoord, er zou nog een zin in kunnen over het maken van bezwaar. Vraag is hoe
de drempels eruit komen te zien. Zijn het dezelfde als bij Ouderkerk? Dhr. v.d.
Lelie heeft bezwaar tegen de drempels. De wiellerronde kan dan zeer waarschijnlijk niet meer doorgaan en dhr. v.d. Lelie 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 daar veelvuldig op de stoep geparkeerd. Hier
rust wel een taak van de school. Ouders moeten worden aangesproken om
daar niet te parkeren. E.e.a. is reeds bekend bij dhr. Maas van de gemeente.
6 april, uitnodiging voor het Wijkenoverleg op 20 april. Hermann Ruhe gaat
hier heen.
6 april WOA agendacommissie: diverse verslagen van wijkenoverleggen. Deze
zullen op de website worden geplaatst.
10 april: uitnodiging voor de opening van ‘De Huiskamer van Amstelveen’.
Uitgaande stukken:
15 maart: email aan Cees Beets over het aanplanten van grote bomen aan de
Wijde Blik.
16 maart: email aan dhr. Ellermeijer inzake kabel/ glasvezel.
16 maart, email van Frank van der Neut n.a.v. de vraag van Marco Lambalk
over een nog te plaatsen schommel.

Pagina

3 van 4

Actie

17 maart: email aan mw. Witte van de gemeente met de vraag om een aantal
zaken te verduidelijken.
5 april: brief aan de Provincie NoordHolland inzake de wens om een voetgangersoversteekplaats te realiseren bij de N201.
6 Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
. Biljartclub Vergulde Zon vraagt een bijdrage van € 200,- t.b.v. het 50 jarig bestaan. Deze aanvraag is akkoord.
Wat verder ter tafel komt
- Mw. de Lange was aanwezig bij het Wijkenoverleg. Er wordt een manifest opgesteld over de participatie nota met als onderwerpen ‘hoe gaan we met elkaar
om’ etc. Er zullen in elk geval vragen worden neergelegd. Ook zal er worden
gekeken hoe het manifest openbaar zal worden gemaakt. Er zijn plannen voor
een ‘koffiebus’ die door de wijk zal gaan rijden. Ook zal er intern bij de gemeente worden gekeken hoe dat wordt gedaan. Er is gesproken over een ‘Road
show’. Ook is de nieuwe indeling van de wijken aan de orde geweest (CBS). Er
is een nieuwe indeling gemaakt, maar deze is alleen administratief. Er is geen
sprake van een fysieke indeling. Op verzoek van de gemeente zal er nog wel
nader naar worden gekeken. Er zijn nu 14 wijken in plaats van 20. Voor Nes
aan de Amstel heeft e.e.a. geen gevolgen.
- Enige tijd geleden heeft de Dorpsraad een ‘monumentenbord’ aangeboden
aan de Urbanuskerk. Tot op heden is daar geen voortgang over te melden. Mw.
de lange heeft contact opgenomen met de voorzitter van de Vrienden van de
Urbanus, maar krijgt geen gehoor. Dhr. Rijnbeek zal e.e.a. navragen.
7 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 kan wel worden bijgehouden. Het wordt dan ook 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 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 Nesselaan/ 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.
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8. 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 verder nog weten dat er wordt overwogen om een voetgangers oversteekplaats
te maken bij de N201. De verkeerslichten zijn inmiddels aangepast aan
voetgangers. Het zal nog enige tijd duren voordat deze 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 Amstldijk 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.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 13 april 2017 en ondertekend op 9 mei 2017

De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. M. Peters

