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1 Opening en mededelingen
. Er is een verschuiving m.b.t. de functie van secretaris: Nick Looij is teruggetreden en
de vorige secretaris, Inge Ellens heeft de functie van secretaris weer opgepakt.
2. Vaststelling van de notulen van 9 april 2019
- De notulen zijn aangepast.
3. Behandeling van de Actielijst.
Aangezien er al enige tijd geen actielijst is opgesteld en sommige onderwerpen al
lang op de lijst staan, wordt de actielijst aangepast. De onderwerpen op de lijst zijn
o.a. de website, glasvezel, speelveld/ rioolput, opknappen kerkepad, asfalt voor de
brug, jaagpad en FLEXX. M.b.t. dit laatste onderwerp zal worden geprobeerd om de
klachten te inventariseren. De Dorpsraad van Rijsenhout is ook bezig met de klachten over FLEXX. Er wordt gewacht op een rapport. Na ontvangst daarvan zal actie
worden ondernomen. De klachten zullen worden doorgestuurd naar de wethouder.
- M.b.t. de voorrangsregeling van woningen in Nes zou de regeling gelden voor gezinnen en jonge Nessers. E.e.a. zou in de huisvestingsverordening komen, maar helaas is deze afspraak niet nagekomen. M.b.t. de eengezinswoningen geldt wel voorrang voor gezinnen (een gezin is minimaal 3 personen), maar dat geldt voor geheel
Amstelveen. Er wordt wederom contact opgenomen met de beleidsmedewerker Wonen. Er wordt gepleit voor een bestemming van 25% van de vrijgekomen woningen
voor Nessers.
- Inmiddels is er een omgevingsvergunning afgegeven voor ‘De Zwarte Kat’ (is
reedsgepubliceerd in het Amstelveens Weekblad). Deze vergunning ligt ter inzage in
het gemeentehuis. De bestemming is nog steeds ‘horeca’. De aanvraag zal worden
beoordeeld, daarna volgt een ontwerpvergunning. Een ieder kan een zienswijze geven. De Raad moet een verklaring van ‘geen bezwaar’ afgeven voordat het college
een definitief besluit kan nemen. Alleen belanghebbenden kunnen beroep indienen
tegen het definitieve besluit. Het gehele traject duurt ongeveer 6 maanden. Er is geadviseerd om nu alvast een zienswijze in te dienen. Dhr. Jan van Schaik geeft aan
dat 30 jaar lang een kroeg heeft gestaan en veel mensen die langs de Kat komen
zouden daar graag even koffie willen drinken. De vraag is of e.e.a. wel rendabel is.
Aangegeven wordt dat er wel degelijk behoefte is aan horeca langs de Amstel. De
gemeente wil meewerken aan de bouw van 3 woningen op deze locatie. De Dorpsraad zal advies uitbrengen.
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4. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen: email van dhr. Frans Wesselingh inzake de rommel (plastic zeil, oude
rubberboot etc.) aan de Amsteldijk Zuid voor nummer 201.

E.e.a. zal worden doorgegeven aan Wilco van Rijn.
5. Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
Er is een aanvraag voor een bijdrage ingediend van de St. Urbanusparochie. Het betreft de torrenverlichting en het herstel van de kerkwerf. Deze aanvraag zal bij de
volgende Dorpsraad worden besproken.
Tevens is er een aanvraag ingediend voor Happy Nes t.b.v. de survival naar de Ardennen. Er wordt een bijdrage toegekend van € 400,- uit het Leefbaarheidsbudget.
Ook is er een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan het Dorpsfeest. Er wordt een
bijdrage toegekend van € 800,- uit het Sociale Samehang budget.
6. Wat verder ter tafel komt
Hermann Ruhe heeft contact gehad met Wilco inzake het plaatsen van grond. Dit is
nog niet aan de orde. Het speelveld moet nog worden ingezaaid. Bart Wesselingh
vraagt wanneer het veld bij de school wordt gedraineerd. Dit zal in 2019 plaatsvinden, Wilco zal e.e.a. navragen.
7. Rondvraag en sluiting
- Er zijn geen punten voor de rondvraag
8. Rondvraag publiek
- Fred v.d. Werff meldt dat het glas van bruggetje bij de N201 nog steeds kapot is.
Inmiddels is dit bekend bij de gemeente en is doorgegeven.
- Andrea Naeff vraagt of iedereen wel het Amstelveen Nieuwsblad krijgt. Mocht dit
niet het geval zijn, dan kan dit worden doorgegeven via het emailadres bezorgingnieuwsblad@amstelveen.nl
- dhr. vd Lelie vraagt naar de bestemming van de plek waar ooit kassen en een caravanstalling is geweest. Dit is nu een woonhuis bestemming en er is een vergunning
om aldaar een huis te mogen bouwen.
- Jan van Schaik laat weten dat donderdagmiddag de weideboulevard wordt geopend. Tevens laat hij weten dat er weer een melkfabriek in de omgeving is, genaamd
‘Amstelland Melk’. Deze melk is te koop bij een aantal supermarkten in Ouderkerk
a.d. Amstel. Er is een FB pagina.
- Marjon de Haan geeft aan dat het hele dorp voorzien is van bloemen onder de
bomen, maar bij het Dorpshuis is alles dood. Zij vraagt of er iets nieuws kan worden
geplant. Wilco van Rijn laat weten dat er pas in het najaar nieuwe aanplant komt.
Tevens laat Marjon weten dat er auto’s over het fietspad rijden. Een auto past precies tussen de paaltjes. Vraag is om de paaltjes een stukje te verzetten zodat er
geen auto’s meer tussen passen.
- Andrea Naeff laat weten dat er toch wel spiegels worden geplaatst: er staat er nu
weer 1 bij Kotter 11 in Amstelveen.
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9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 20 mei 2019 en ondertekend op 11 juni 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

Inge Ellens

Mayra Peters

