VERSL AG

Onderwerp

Openbare Dorpsraadvergade-

ring
Datum bespreking

De dames de Lange en Meulenbelt,
de heren Lambalk, van Leeuwen en Ruhe
Aanwezig:

9 januari 2018

Dorpshuis de Nesse

Afwezig:

10 januari 2018
Inge Ellens
Doorkiesnummer (020) 540 47 27
E-mail i.ellens@amstelveen.nl

Publiek:

Plaats

Datum verslag

Mayra Peters, Bart Wesselingh
21 personen

Opgesteld door

Kopie aan

Gemeenteraad, B&W

Actie

1 Opening en mededelingen
. Erna de Lange vervangt vanavond Mayra Peters als voorzitter. Zij wenst alle aanwezigen een gelukkig en gezond 2018. Dhr. Rick de Vries is op uitnodiging van de
Dorpsraad aanwezig om uitleg te geven over het nieuwe openbaar vervoer: AML
FLEX.
2. Toelichting Flex van Rick de Vries (Connexxion)
Rick is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie mbt AML FLEX. Rick legt
uit hoe één en ander tot stand is gekomen: gemeenten maken een inventarisatie van
wensen en budget. Het busbedrijf stelt dan een offerte op, waarbij de richtlijnen heel
precies gevolgd moeten worden. Connexxion is de winnaar van de offerte geworden.
Op 10 december 2017 is er gestart met het vraag gestuurd OV. De aanwezigen kunnen vragen stellen, wel wordt er gekeken naar het systeem als zijnde een ontwikkelproduct. Eventueel zou er met de gemeente kunnen worden gekeken of er iets moet
veranderen. De bevindingen zullen worden meegenomen. Voor wat betreft de problemen die de cliënten van de zorgboerderijen ondervinden laat Rick weten dat dit
snel moet worden opgelost, eventueel samen met de gemeente. Het publiek wordt in
de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
- dhr. de Rooy laat weten dat zijn dochter een 3 zone abonnement heeft aangeschaft
waarmee zij 5 dagen naar Schiphol heeft gereisd. Zij moest dagelijks 4 euro bijbetalen. Rick geeft aan dat dit niet klopt en dat het geld kan worden teruggevraagd. Het
abonnement hoort ook te werken met FLEX. Er wordt hard aan gewerkt om dit probleem op te lossen. Dhr. de Rooy heeft inmiddels al restitutie aangevraagd. Dit geldt
voor iedereen met een abonnement die teveel heeft betaald. Ook gebeurt het dat de
reiziger onder de ‘0’ komt buiten hun schuld.
- mw. van Schaik laat weten dat zij aanwezig is namens haar buurvrouw, mw. Huijskens. Deze dame is 95 jaar en gaat nog 1x per week naar het Stadshart. Zij heeft
geen mobiele telefoon. Vraag is hoe dit kan worden opgelost. Rick heeft als oplossing
voor dit moment dat mw. van Schaik voor mw. Huijskens belt om FLEX te bestellen.
Mw. van Schaik laat weten dat mw. Huijskens dat niet wil omdat zij zelfstandig wil
zijn. Bellen om vooraf te bestellen is niet mogelijk. Rick begrijpt het probleem en is
voorstander om de mogelijkheden op te rekken.
-Er wordt gevraagd of kinderwagens, rollators en rolstoelen ook met FLEX mee kunnen. Dit is mogelijk. Als er een scootmobiel of kinderwagen mee moet, dit wel vooraf
aangeven want dan komt er een grotere auto/ busje.
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- dhr. Vegter meldt dat het overstap tarief niet in rekening werd gebracht. Dit loopt
nog niet goed. Vraag is ook of de OV chipkaart automatisch oplaadt in de auto. Dit is
niet bekend.
- mw. Naeff laat weten dat zij bij overstappen 90 cent moet betalen.
- Mindy meldt dat er geen opmerking kan worden aangegeven op de app, bijvoorbeeld als er een kinderwagen mee moet. Ook moet de chauffeur vaak wachten. Er
zou een oplaadpunt voor de auto moeten komen. Dit zal worden gevraagd bij de gemeente.
- Debbie heeft een dag vooraf een auto besteld. Deze aanvraag was geaccepteerd,
maar na een half uur wachten bij de halte bleek dat de aanvraag niet was geaccepteerd. De aanvraag was niet doorgegeven aan de chauffeur. Dit is vaker voorgekomen.
- mw. Naeff laat weten dat een vriendin van haar 1,5 uur in de kou heeft gewacht op
FLEX terwijl er wel bericht was gestuurd dat de chauffeur onderweg was. Er is nogmaals gebeld, het zou nog 39 minuten duren. De rit was aangevraagd en geaccepteerd maar er kwam niemand. Deze klacht zal worden gemaild naar Connexxion. Rick
geeft aan dat op de app te zien is waar de auto zich bevindt. Dan is in de kou wachten niet nodig.
- Debby heeft met 3 personen bij de bushalte gestaan. Er mocht uiteindelijk 1 persoon mee met FLEX. Rick geeft aan dat iets dergelijks in Rijsenhout is gebeurt. Een
reiziger was voor een andere auto geboekt.
- dhr. Wulving is pas in Nes komen wonen en wist niets van FLEX. Hij wist niet hoe
zijn dochter naar school moest komen. Op 9292 was geen informatie te vinden, normaal gesproken kun je via 9292 je reis plannen, echter, FLEX is hierin niet opgenomen omdat er geen vaste dienstregeling is. Er zou een verwijzing kunnen worden
geplaatst.
- dhr. de Bruin vraagt of het zou kunnen dat er 3 personen tegelijk mee kunnen. De
chauffeur die als eerste accepteert krijgt de rit. Het zou kunnen dat er 2 auto’s tegelijk komen.
- dhr. v.d. Lelie geeft aan dat hij nooit een folder heeft ontvangen. Rick meldt dat er
160.000 brochures huis-aan-huis zijn bezorgd. Dhr. v.d. Lelie heeft een ‘nee’ sticker
op zijn brievenbus, daardoor is de folder niet bezorgd. Op de website van Connexxion
is aal informatie te vinden over AML FLEX.
- dhr. Ruhe merkt op dat de app niet meertalig is. Aangezien hij cursussen geeft aan
mensen uit het buitenland zou dat handig zijn. Rick neemt de vraag mee.
– mw. Meulenbelt laat weten dat er geen FLEX halte is bij het busstation. Er schijnt
wel een vaste locatie in het busstation te zijn waar informatie over FLEX te vinden is.
- Dhr. de Rover vraagt waarom de routes van bus 300 en 350 zijn omgedraaid. Rick
laat weten dat dit een wens van Amstelveen was. Voor de reiziger naar Bijlmer/ Arena maakt het niets uit, maar er is nu geen rechtstreekse verbinding meer naar
Schiphol.
De aanwezigen hebben hun vragen kunnen stellen, de antwoorden hierop zullen worden gecommuniceerd met de Dorpsraad.
3. Toelichting van Frans van Vugt m.b.t. bouwaanvraag schuur.
Dhr. van Vugt laat weten dat er binnenkort een bouwaanvraag voor een schuur binnen zal komen bij de Dorpsraad. Boerderij Kerkzicht heeft een fijn kneuterig erfje en
deze sfeer wil men graag behouden. Er zal een open kapschuur worden gebouwd met
een natte ruimte. De bestaande bouwsels zullen worden gesloopt en op die plek komt
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de nieuwe schuur. Mw. de lange is diep onder de indruk van de maquette die Frans
heeft gemaakt. Mw. Ekkelkamp vraagt hoe hoog de schuur wordt. Frans meldt dat dit
7 meter is.
4 Vaststelling van de notulen van 12 december 2017.
. Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
5 Behandeling van de Actielijst
. 0147, wilgen knotten: mw. Naeff meldt dat de wilgen zijn bijgepunt.
0158, verkeersveiligheid: het wachten is op dhr. Kreukels.
0162, smilies: het onderhoudscontract is verlopen. De smilies zijn inmiddels afgeschreven.
0164, het baggeren van de sloten zou worden uitbesteedt. Het bestek moet gereed
zijn. Wilco doet zijn best.
0165, oversteekplaats N201: er is geen reactie gekomen op de brief. Er zal worden
gebeld.
6 Ingekomen- en uitgaande stukken.
. 14 december: email van de secretaris waarin zij aangeeft navraag te hebben gedaan over de vestiging van een AZC in een boerderij aan de Middenweg. Hier is geen
sprake van, De bestemming is agrarisch en blijft dit ook.
19 december: email van ‘Frank van de Neut waarin hij laat weten dat de recent geplaatste schommel nieuw is en technisch in orde. De schommel wordt niet vervangen. Bij vervanging van nieuw te plaatsen toestellen kan niet altijd aan alle wensen
van gebruikers worden voldaan.
20 december: email van dhr. Wieffering waarin hij aangeeft dat een FLEX halte bij
De Zwarte Kat lijkt te lukken. Er is ook gevraagd om een halte bij Langs de Akker.
Deze zou bij de Bankrashal kunnen komen.
29 december: email van John Fontijn waarin hij laat weten dat de monumentenborden binnen zijn en zullen worden geplaatst.
29 en 30 december: problemen met FLEX. Zie verslag.
5 Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
. Er zijn geen aanvragen binnengekomen.
6. Rondvraag
- Dhr. Lambalk geeft aan dat het basketbalveld erg ongelijk is. Bij regen staat er het water
enkeldiep. De heer Lambalk geeft aan dat het aantal speeltoestellen in Nes ongeveer
gehalveerd in de periode dat onze dorpsraad er is. Ook elke verandering valt negatief uit.
De heer Lambalk heeft 2 vragen aan de gemeente: Wat is de reden dat en is het echt
de bedoeling dat het aantal speeltoestellen gehalveerd is? Is de afname in Nes vergelijkbaar
voor heel Amstelveen? Mw De Lange geeft aan dat het inkrimpen van aantal speeltoestellen
te maken kan hebben met het de terugloop van het aantal kinderen. De heer Lambalk
geeft aan dat in het overzicht welke we vorig jaar hebben ontvangen het aantal kinderen
fors is toegenomen en dat er daarna nog kinderen van buiten in Nes zijn komen wonen.
De meerderheid is voor om de vraag op een hoger nivo neer te leggen. Mw De Lange wil
eerst de heer van der Neut een brief sturen en bij een onbevredigend antwoord, het hoofd
van de afdeling benaderen, hiermee wordt ingestemd. De secretaris gaat een brief opstellen
en aan de dorpsraad ter keur voorleggen.
- Mw. Meulenbelt laat weten dat, nu de bus niet meer rijdt, er steeds vaker auto’s doorsteken
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naar Waardhuizen via de weg waar eerst de bus afsloeg. Worden er weer paaltjes geplaatst?
- Mw. Meulenbelt zou graag nog een fietspad gerealiseerd zien. Ook is het misschien een idee
om van de Nesserlaan alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer te maken.
Dit zou de veiligheid van fietsende schoolkinderen op de Nesserlaan sterk bevorderen.
Dhr. Ruhe laat weten dat dit niet valt te handhaven.
7. Rondvraag publiek
- Dhr. v.d. Lelie dankt de secretaris voor het plaatsen van het bericht van het Oranje Comité.
Omdat er nog geen reacties zijn gekomen, wordt deze oproep nogmaals geplaatst.
- Mw. van Schaik meldt dat er een gat in de berm langs de Amstel zit. Dhr. van Leeuwen gaat
hiernaar kijken. Dhr. van Rijn meldt dat de dijk wordt gecontroleerd door Waternet.
Het gemiddelde waterpeil is wel hoger dan het vroeger was.
- Op de vraag wat voor werkzaamheden er plaats vinden aan de Nesserlaan laat
dhr. van Leeuwen weten dat hij heeft gehoord dat er een hoogspanningsmast komt.
Er zal worden geïnformeerd of dat zo is.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 10 januari en ondertekend op 13 februari 2018
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,
I.M. Ellens- Sparreboom

de voorzitter,
mw. M. Peters

