Dorpsraad van Nes aan de Amstel
secretariaat: p/a raadhuis
postbus 4
1180 BA Amstelveen
e-mail: i.ellens@amstelveen.nl
telefoon: (020) 5404 727
telefax: (020) 5404559
WEBSITE: WWW.NESAANDEAMSTEL.NL

Informatiebulletin 4/ april 2015.
Zorg voor een sterke, nieuwe Dorpsraad. Meld u aan als
kandidaat (m/v) !!
14 april is de dag waarop u uw kandidaatsformulier kunt inleveren! De secretaris van de Dorpsraad
ontvangt u graag op het Raadhuis. U kunt tussen 09.00 en 15.00 uur terecht. Meld u even bij de balie
en u wordt opgehaald.
-

Formulieren zijn nog steeds verkrijgbaar bij:

Dick de Jong, De Oude Visscher 27, voorzitter.
Herman Ruhe, Amsteldijk Zuid 180-E, vice-voorzitter.
Cor Portengen, Ringdijk BP 10A, lid van het Dagelijks Bestuur.
Inge Ellens, De Oude Visscher 12, secretaris. Of Raadhuis, kamer 160.

Mocht u meer informatie willen hebben over de functie van Dorpsraadslid, dan kunt u contact opnemen
met één van bovenstaande personen of één van de andere leden van de Dorpsraad.

--------------------------------------Vergeet niet uw stem uit te brengen op woensdag 27 mei
2015.
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 10 februari 2015 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen:
(een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl )
Kopij voor de website kunt u sturen naar: info@nesaandeamstel.nl
Dhr. Ruhe meldt dat er sprake zou zijn van een op handen zijnde samenwerking tussen Bibliotheken
Amstelland en Aagje Deken. Volgens de Bbliotheken Amstelland wordt er door kinderen te weinig
gelezen. Er is een quick scan uitgevoerd en hieruit blijkt dat de boeken van Aagje Deken modern en upto-date zijn. De wens is om deze boeken in eigen beheer te houden. Voor de kinderen in Nes is het uniek
om boeken te lenen zonder dat zij daarvoor naar elders moeten. Er is tevens gesproken over een digitaal
volgsysteem.
- Behandeling van de actielijst. (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
0150 Aanvraag voor een voetbalkooi via het Schipholfonds. Dhr. Bergmans heeft de criteria bekeken en
de Dorpsraad voldoet hieraan.

0152 Speelvoorzieningen in Nes. Deze voorzieningen zullen niet 1 op 1 worden vervangen. De school
schaft zelf nieuwe doeltjes aan en de JOP abri kan worden vervangen door een kleine container.
0142 Boten in de Amstel: Er speelt een gemeentelijke kwestie mbt de handhaving. Dhr. Grigoleit is op de
hoogte van de laatste stand van zaken.
0146 Vergunning Dorpsfeest: dhr. bergmans heeft de definitieve alternatieve sluitingstijd doorgegeven
aan de ambtenaar die bezig is met de Evenementennota. Dit wordt 02.00 uur aangezien een sluitingstijd
van 03.00 niet haalbaar is.
0148: Fred vd Werf geeft aan dat de halve bollen slecht te zien zijn, dit i.v.m. het hoge gras. Dhr. Groot
laat weten dat dit wel de aandacht heeft.
- Ingekomen stukken. (volledige lijst van 6 stukken: zie website).
- 18 februari, vraag omtrent het onderhoud van de Ringdijk tussen de Nesserlaan en Nes a/d Amstel.
Waternet heeft laten weten dat e.e.a. is overgedragen aan de gemeente. Rond de zomer zal hier worden
geasfalteerd.
- 18 februari, vraag van mw. Groen om een restant bedrag wat is overgebleven na de aanschaf van de
boekenkast, te mogen bewaren voor de aankoop van een tweede boekenkast. Dit is akkoord, mits de
aankoop dit jaar nog plaatsvindt. Zo niet, dan moet het bedrag worden geretourneerd.
- 19 februari, vraag inzake de renovatie in Nes. Dhr. Groot laat weten dat e.e.a. eind augustus/ begin
september zal gaan plaatsvinden.
- 5 maart, Uitnodiging van Sluiszicht aan de bewoners van Nes om het 10-jarig jubileum te vieren op 17
april

- Uitgaande stukken
- 1 maart, brief aan wethouder Bot inzake het onderhoud van het Jaagpad.
- 1 maart, brief aan de beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer waarin de wensen m.b.t. het openbaar
van- en naar Nes worden aangegeven.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget.
- Namens AanZ wordt er een aanvraag van € 1.200,- ingediend als bijdrage aan de Buitenspeelbus. Dit
bedrag gaat echter de draagkracht van de Dorpsraad te boven. Dit zal worden medegedeeld aan mw.
Teerink van AanZ.
- Dhr. Goertz heeft een aanvraag ingediend t.b.v. het buitentoernooi van VC de Nes van € 290,Aangezien dit een evenement is waarbij alle Nessers welkom zijn, wordt dit bedrag betaald uit het budget
voor Sociale Samenhang.

- Rondvraag.
-

-

Dhr. Bergmans geeft aan dat er in het dorp irritaties zijn m.b.t. de het vroeg naar buiten zetten
van de vuilnisbakken/ zakken en het te laat weer binnenhalen. Er zal nogmaals een oproep in
het Informatiebulletin worden geplaatst.
Dhr. Bergmans heeft niets meer gehoord omtrent de vernieling van het bushokje.
Dhr. Ellens roept op om de verkiezing van de nieuwe Dorpsraad onder de aandacht te brengen.
De leden die niet herkozen willen worden zouden zelf moeten lobbyen. De komende weken moet
er worden ingespannen om nieuwe kandidaten te vinden.

- Rondvraag publiek.
-

-

Mw. de Lange vraagt of de mededeling over de verkeershinder van Schiphol op de website kan
worden geplaatst.
Mw. de Lange vraagt hoeveel nieuwe leden er nodig zijn. Dat zijn er 4 om tot een minimaal
aantal te komen. De heren Portengen, Bergmans, de Jong en van Schaik beëindigen hun functie
als Dorpsraadslid.
Dhr. Portengen stelt voor om bij de verkiezingen van 18 maart te lobbyen voor nieuwe
kandidaten.

______________________________________________________________________
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 14 april om
20.00 uur in Dorpshuis ‘De Nesse’, Pastoor van Zantenlaan 33.
U bent allen van harte welkom. De agenda luidt als volgt:
1. Opening & Mededelingen.
2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 10 maart
3. Behandeling van de 'Actielijst'.
4. Ingekomen & uitgaande stukken.
5. Activiteiten & Leefbaarheidsbudget.

6. Wat verder ter tafel komt.
7. Rondvraag & Sluiting.
8. Rondvraag publiek
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10 jaar
Dit jaar is een bijzonder jaar voor Sluis-Zicht; we bestaan alweer 10 jaar!
Dit willen we samen met u vieren op
17 april van 14.00 uur t/m 16.00 uur.
U bent welkom om samen met onze cliënten het feest om 14.00 uur te beginnen
met het oplaten van ballonnen.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Het feest wordt compleet gemaakt met:
Een marktkraam met spulletjes die door onze cliënten zijn gemaakt
Loterij met mooie prijzen
Springkussen
Lekkere stukje taart met een bakje koffie of thee
Limonade en chips voor iedereen
Springkussen en andere spelletjes om het feest compleet te maken.
We zien jullie graag op 17 april!
Vriendelijke groet,
Clienten en begeleiders van Sluis-Zicht

RENOVATIE NES AAN DE AMSTEL
De werkzaamheden in Nes aan de Amstel m.b.t. het vervangen van het riool en de
ophoging van de straten en trottoirs zullen eind augustus/ begin september
plaatsvinden.
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NOGMAALS OPROEP!!!
Nog steeds worden de vuilnisbakken en zakken voor het plastic afval
veel te vroeg op de daarvoor bestemde plaatsen neergezet/
gehangen. Ook blijven de bakken vaak het hele weekend op de
ophaalplaatsen staan. Dit is lastig m.b.t. het parkeren en het is voor
de aanwonenden ook niet prettig dat het hele weekend vuilnisbakken
voor de deur staan. Hierbij het verzoek om de bakken vrijdagochtend
buiten te zetten en vrijdagavond weer op te halen. De zakken met
plastic afval graag op maandagochtend aan de daarvoor bestemde
haken hangen.

Vrijdag 17 april in Dorpshuis De Nesse

”Soep en Sandwich en Zo”
Het thema is deze keer: ”Lente”
We maken 2 heerlijke soepen. Daarnaast bereiden we een viertal
maaltijdsalades:
eentje met vis, een met vlees, een andere met kaas en nog een variatie.
Lekker om ze allemaal te proberen. En ook het toetje zal in de lentesfeer zijn.
Dorpshuis open van 17-19:15 uur; buffet open van 17:30 tot 19 uur
In verband met de inkoop uiterlijk aanmelden op woensdag 16 april naar
denesse3@ziggo.nl
Let op: dit is de laatste Soep & Sandwich & Zo van dit seizoen. In mei valt de 3de
vrijdag vlak na Hemelvaartsdag en in juni zou het samenvallen met het
dorpsfeest. Beide vinden we geen goede data, dus is er dan geen S&S&Z.
4

In september hebben we hopelijk weer energie voor een nieuw seizoen en
hebt u vast weer zin om gezellig samen te eten in het dorpshuis.
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