VERSL AG

Onderwerp

Openbare Dorpsraadvergade-

ring
11 juni 2019
Dorpshuis de Nesse

Datum bespreking
Plaats

de heren van Leeuwen, Ruhe, Wesselingh, Jurriën en de dames Slootweg en
Meulenbelt
Aanwezig:

Afwezig:

4 juli 2019
Opgesteld door Inge Ellens
Doorkiesnummer (020) 540 47 27
E-mail i.ellens@amstelveen.nl

Marco Lambalk

Datum verslag

Publiek: 8

personen

Kopie aan

Gemeenteraad, B&W

1 Opening en mededelingen
. Geen bijzonderheden
2. Vaststelling van de notulen van 14 mei 2019
- Dhr. vd. Werff geeft aan dat het glas bij de brug bij de N201 nog steeds kapot is.
Vraag is welke ambtenaar dit behandeld.
3. Behandeling van de Actielijst.
- Website: er komt een oproep in Het Informatiebulletin voor een webmaster. Sandra
zal nogmaals contact opnemen met Ricardo.
- FLEXX: er wordt begin juli een evaluatierapport verwacht.
- Glasvezel: een aantal leveranciers hebben aanbiedingen. Dit onderwerp zal bij de
eerste reguliere vergadering worden besproken (10 september).
- Sloten baggeren: is reeds gebeurd.
- Rioolgebouw: dit gebouw zal een stukje boven het maaiveld uitkomen.
- Kerkpad en asfalt voor de brug: van het hekje tot het Dorpshuis is van de
gemeente. Vanaf 1 juli komt er een nieuwe teamleider bij Wijkbeheer.
- Wonen: vraag is wanneer de nieuwe verordening Wonen van kracht wordt. Dit zal
worden nagevraagd.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen:
1. Jack vd Busken heeft via Facebook een bericht gestuurd waarin hij zich afvraagt waarom er toch wordt gepleit voor een horecabestemming op de plek
van de Zwarte Kat. Mede door de komst van de golfbaan is de omzet danig
verminderd. Klanten uit de buurt kwamen nauwelijks. Vanwege de ontwikkelingen in de horeca is het moeilijk om een goed lopend bedrijf neer te zetten.
Jack vindt het jammer dat een aantal mensen toch tegen het besluit zijn en
e.e.a. willen uitstellen. De Zwarte Kat heeft een historische waarde. Alle argumenten moeten worden gehoord. Gevreesd wordt dat er 3 grote villa’s van
9,5 meter hoog op deze plek zullen worden gebouwd. De Dorpsraad zal hierover een advies. Vraag is of de Zwarte Kat onder het cultureel erfgoed valt.
Sandra Meulenbelt zal, met Henk Jurriën, inspreken bij de Commissie RWN.
2. Aanvraag skatepark Nes: Offek Sapir, een nieuwe bewoonster van Nes, is
naar het gemeentehuis geweest om een aanvraag te doen voor een skatepark in Nes. Offek is 14 jaar en zou het leuk vinden om te kunnen skaten in
Nes. Hoewel het een leuk initiatief is, heeft dit idee geen grote kans van slagen. Na het zomerreces zal dit onderwerp worden besproken.

[
VERDORP©ICT

Pagina

2 van 2

Offek zou hierbij kunnen worden uitgenodigd. Op dit moment is een dergelijke aanvraag niet aan de orde.
Uitgegaan:
Er is een brief gestuurd aan wethouder Gordon inzake de waterkwaliteit van de Amstel. Dit vanwege het grote aantal zwemmers in de zomermaanden.
5. Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
- Er is een aanvraag ingediend voor het onderhoud van het parkeerterrein van de
kerk. Er wordt akkoord gegaan voor een bijdrage van € 200,-.
- Tevens is er een aanvraag ingediend voor het aanlichten van de kerk. Er wordt akkoord gegaan met een bijdrage van € 300,- Ook is er een aanvraag gedaan door de Nesser Dames voor een bijdrage aan het
jaarlijkse uitje. Er wordt akkoord gegaan met een bijdrage van € 200,6. Wat verder ter tafel komt
- Erik van Leeuwen vraagt wanneer het onkruid tussen de straatstenen wordt verwijderd en of de bomen goed vast staan.
- Bart vraagt wanneer het asfalt bij het fietsbruggetje wordt gerepareerd.
- Sandra Meulenbelt geeft aan dat de tussendoorgang bij de school heel erg donker
is. Er heeft een lamp gehangen. Vraag is of deze eigendom was van de school.
De voorzitter zal eea nagaan.
7. Rondvraag en sluiting
- Er zijn geen punten voor de rondvraag
8. Rondvraag publiek
- Mw. Naeff vraagt wanneer de bermen langs de Nesserlaan worden gemaaid. Dit zal
na 5 juli worden gedaan.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 4 juli 2019 en ondertekend op 10 september 2019.
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