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1 Opening en mededelingen
. De heer Ruhe opent de vergadering met de beste wensen voor alle aanwezigen en
opdat het een mooi 2019 mag worden voor eenieder.
2. Vaststelling van de notulen van 13 november 2018
- De klachten inzake AML/Flex hadden naar de secretaris moeten worden verzonden
en niet direct naar Connexxion zelf. Het verzoek deze in het volgende groene blaadje
op te nemen als oproep.
- Er zijn stickers geleverd van de gemeente voor de Whatsapp buurtpreventie. Helaas niet waar op was gehoopt maar desondanks wel snel afgerond.
- De melding van de kogelgaten dienen direct te worden gemeld bij de politie en niet
via de gemeente. Gemeente geeft aan dit soort meldingen verder niet te kunnen
verwerken (aldus de afd.: handhaving & toezicht).
3. Behandeling van de Actielijst.
- 147, wilgen knotten: dit zal plaatsvinden in januari 2019.
- 156, website: mw. Meulenbelt maakt begin 2019 een afspraak.
- 157, openbaar vervoer: in het Informatiebulletin van Januari 2019 komt een oproep om de ervaringen met FLEXX te melden. Er zijn veel ernstige klachten gemeld,
deze kunnen alleen worden gemeld via email naar FLEXX. De klachten worden nu via
de gemeente gecommuniceerd.
- 164, de sloten zullen na oktober 2018 worden gebaggerd. E.e.a. is inmiddels aanbesteedt en zou voor de jaarwisseling gereed moeten zijn.
- 167, pontveer: er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
- 168, Wonen: er wordt en afspraak gemaakt met beleidsmedewerker Wonen van de
gemeente om in gesprek te gaan over de Huisvestingsverordening en de eerder toegezegde punten die daarin zouden worden opgenomen inzake ‘woning voorrangsregels.’
-

Er wordt gekeken om de website in eigen beheer te nemen en te onderhouden, Nick Looij zal deze taak op zich nemen. Sandra Meulenbelt regelt de inloggegevens van de website en de hosting. Deze actie zal worden geplaatst
op de actielijst onder nummer 0169.
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4. Ingekomen- en uitgaande stukken.
2 jan.: E-mail ontvangen van: dorpsraad Rijsenhout; het verzoek is om informatie
met elkaar te delen om te zien of de frustratie rondom het AML/FLEX vervoer ook bestaat binnen Nes aan de Amstel. Hierover wil Rijsenhout graag contact.
7 jan: Email ontvangen van: J. Wesselingh; het buurtschap bord van de ‘Zwarte Kat’
is weer herplaatst.
5. Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
geen
6. Wat verder ter tafel komt
geen
7. Rondvraag en sluiting
Marco Lambalk vraagt wanneer het veld bij de school wordt ingezaaid en als dat niet
op kort termijn is of de doelen kunnen worden verschoven, Marco vraagt dit zelf na
bij Wilco.
8. Rondvraag publiek
Verzoek is om de biggenruggen bij het dorpshuis en de “bollen” in de berm
langs de dijk te voorzien van een geel reflecterende kleur, i.v.m. de zichtbaarheid.
Er is onduidelijkheid over de huidige staat van het Groene blaadje en het idee
heerst dat het huis-aan-huis blaadje dreigt te verdwijnen, dit is weggenomen
door de raad en zal in een later stadium worden toegelicht.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 14 januari 2019 en ondertekend op 8 februari 2019.
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