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Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 8 maart 2016 zijn onder meer de volgende onderwerpen
aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen –
- Alexander Meijer, de nieuwe gemeentesecretaris, is aanwezig bij de vergadering om kennis te maken
met de Dorpsraad. Hij heeft eerst binnen het Raadhuis een kennismakingsronde gedaan en doet dat nu
daarbuiten om te horen wat er zoal speelt. De voorzitter laat weten dat zij met Sandra Meulenbelt
aanwezig is geweest bij de inspraakavond over de woonagenda. Ook zijn zij naar de
commissievergadering geweest waar dit onderwerp aan de orde kwam. De voorzitter is tevens bij het
Wijkoverleg (voorheen OBA) geweest. Inmiddels is er 1 wijkprofiel geschreven, deze is aangevraagd om
te zien wat daar zoal in beschreven staat en te zien wat Nes daar aan zou kunnen hebben.
V.w.b. de verkeersveiligheid: dhr. Kreukels van de gemeente heeft laten weten dat op dit moment de
ontwerptekeningen worden gemaakt. Zodra deze gereed zijn zal e.e.a. worden gecommuniceerd aan het
dorp. Bart Wesselingh meldt dat er groot onderhoud aan de Ringdijk na de zomervakantie zal
plaatsvinden. Op dit moment worden noodreparaties uitgevoerd.
- Behandeling van de actielijst
- 0139: Fietspad naar de Middenweg: Marco Lambalk geeft aan dat de deadline voor aanbesteding op
4 maart was. De verwachting is dat binnen enkele weken wordt gegund en de aanleg zal starten in juli
(na het broedseizoen)
-0154: AED’s : Dhr. Lutke Schipholt laat weten dat er binnenkort een offerte komt.
-0156: de nieuwe website: de nieuwe website is zo goed als ingericht. Er is nog wel een issue mbt het
behoud van de naam. Dit zal deze week worden kortgesloten.
-0158: Verkeersveiligheid: De Dorpsraad heeft gevraagd om te onderzoeken of er een S-bocht in
De Jonge Gerard kan worden aangebracht. Dhr. Beest heeft aangegeven dat er geen verkeersremmende
Maatregelen in de bebouwde kom zullen worden getroffen Er zal worden gewacht op het concept van dhr.
Kreukels.
-

-
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Ingekomen stukken (volledige lijst: zie de notulen op de website)
12 februari, email van de voorzitter waarin de vraag hoe vragen aan de gemeente kunnen worden
doorgezet. Sandra Meulenbelt geeft aan dat de informatie van de website van de gemeente slecht te
vinden is. Dhr. Meijer meldt dat vorig jaar een aanbesteding is geweest en dat de gemeente Amstelveen
dit jaar een nieuwe website zal krijgen. Sandra biedt zich aan om deze te testen. De communicatie tussen
gemeente en de Dorpsraad is een aandachtspunt.
23 februari: email van dhr. Groot waarin wordt medegedeeld dat de lichtmasten bij de Hollandsche Dijk er
binnen 3 á 4 maanden zullen staan.
25 februari, email van dhr. Beets met daarbij de foto’s van de speeltoestellen welke worden geplaatst bij
De Jonge Gerard. M.b.t. de extra parkeerplaatsen, dit worden er 2 á 3 omdat sommige parkeerplekken
wart breder zullen zijn. Dhr. Beets geeft tevens aan dat de gemeente voor de koopwoningen een
bouwkundige vooropname is geweest (zie kader).
26 februari, email van dhr. Boelrijk in antwoord op zijn brief. Dhr. Boelrijk zou het op zijn plaats vinden als
de gemeente ter compensatie van de overlast een voetbalcourt zou aanleggen. Ook heeft de gemeente ,
volgens dhr. Boelrijk, ongevraagd een stuk veld in beslag genomen voor een bouwdepot. De voorzitter laat
weten dat dit i gecommuniceerd met de Dorpsraad en dat het veld na de werkzaamheden weer in de oude
staat wordt teruggebracht. Dhr. van der Lelie geeft aan dat er geen beletsel is om de jaarlijkse festiviteiten
te laten doorgaan. M.b.t. de vraag over het schoonspoelen van de straatstenen en het gevaar voor
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bodemvervuiling, wordt gemeld dat de stenen worden getrommeld (dus droog) en niet gespoeld. De
voorzitter geeft aan dat de meerderheid van de Dorpsraad geen voorstander is om wat dan ook te claimen
bij de gemeente.
29 februari, email van Marco Lambalk met o.a. de vraag wat voor doeltjes er bij het basketbalveld zullen
worden geplaatst. Dit zal worden geïnformeerd. Wellicht is het mogelijk een stukje kunstgras te leggen met
een hek eromheen? Er zal worden gevraagd naar de mogelijkheden.
1 maart, email van dhr. Groot m.b.t. het klimmen op de JOP. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid
van de ouders als een kind daar van af valt.
4 maart, email van Sandra Meulenbelt inzake het ophogen van de tuinen door Eigen Haard. Hier moeten
goede afspraken over komen.
Nagekomen punt: Mayra Peters heeft zich verdiept in de stukken mbt het openbaar vervoer. Zoals het er
nu uitziet blijft het busvervoer bestaan zoals het nu is. Er zal nog een verzoek worden gedaan voor een
extra bushalte bij het Amstelveen College/ HWC.
Uitgegaan:
25 februari, brief aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht m.b.t. het asfalteren van de Middenweg.
Activiteiten en leefbaarheidsbudget
De Zwaluw heeft een aanvraag gedaan voor een bijdrage aan het 40 jarig jubileum van de school. De
Dorpsraad gaat akkoord met het gevraagde bedrag van € 250,--.
De Oranjevereniging heeft een aanvraag gedaan voor de mobiele toiletten bij het Dorpsfeest. De
Dorpsraad gaat akkoord met het gevraagde bedrag van € 226,- ex BTW.
VC de Nes heeft een aanvraag gedaan voor een bijdrage aan het jaarlijkse volleybaltoernooi. De Dorpsraad
gaat akkoord met een bijdrage van € 235,-

- Rondvraag- Sandra Meulenbelt laat weten dat een bewoonster van de Kerklaan gevaarlijke situaties signaleert.
Door de werkzaamheden staan de stoepen vol met auto’s en kinderen rennen daar tussendoor. De
bewoonster verzoekt de wijkagent om te komen kijken. Dhr. Grigoleit geeft aan dat hij moeilijk
voortdurend daar kan gaan staan maar wil wel met de bewoonster hierover praten.
- Marco Lambalk vraagt naar de planning mbt het veld. Kan dit worden ingezaaid? Dhr. van Rijn van
de gemeente meldt dat, zodra de weersomstandig heden dit toelaten, dit zal worden gedaan.
- Rondvraag publiek (voor de volledige lijst: zie de notulen op de website)
- Dhr. Boelrijk vraagt of de Wijkspiegel op de website nu wel geopend kan
worden. Sandra Meulenbelt antwoord dat dit inderdaad het geval is.
Dhr. Boelrijk vraagt of de rode fietssuggestiestroken breder kunnen worden
gemaakt zodat de rijweg optisch smaller wordt. De voorzitter antwoord dat eerst
het plan van dhr. Kreukels zal worden afgewacht. Daar kan dan op worden
ingesprongen.
Dhr. Boelrijk komt nogmaals terug op het verzoek een voetbalcourt aan te laten
leggen door de gemeente. De voorzitter antwoord dat er reeds besloten is dat
hier geen draagvlak voor is. Dhr. Wesselingh laat weten dat, als je kijkt wat er
bijvoorbeeld in De Jonge Gerard terugkomt, we qua hoeveelheid speeltoestellen
echt niet mogen mopperen. Met de vorige Dorpsraad is in 2005 uitgebreid
gecommuniceerd mbt de wensen. Er zal worden gekeken naar de mogelijkheid om
de doeltjes welke destijds zijn afgewezen alsnog te laten plaatsen. Er komt
sowieso veel terug qua speeltoestellen, het is allemaal nog niet klaar en de
voorzitter sluit deze discussie.
Dhr. de Rover laat weten dat hij bij de wegversmallingen tussen de Nesserlaan
en de Langs de Akker bijna van zijn fiets is gereden. Deze zijn gevaarlijk,
automobilisten kijken niet goed uit.
Mw. Naeff vraagt of er een smilie bij haar voor deur mag komen. De voorzitter
meldt dat de nummers van de lichtmasten waar de smilies zullen komen, al zijn
doorgegeven.
Dhr. Nieuwendijk meldt dat kinderen die uit school komen niet langs het
fietspad tussen het elektriciteitshuisje en van Gels kunnen. Er worden daar auto’s
neergezet. Dhr. Grigoleit laat weten dat het geen officieel fietspad is, er moet
worden afgestapt.
Mw. Ekkelkamp vraagt of het onderhoud aan het fietspad op de Ringdijk wordt
uitgesteld tot de werkzaamheden klaar zijn. Dhr. Wesselingh geeft aan dat er dit
jaar iets aan wordt gedaan. Mw. Ekkelkamp vindt het voorstel van Marco Lambalk
om het fietspad ‘Gruttopad’ te noemen een goed idee. Tevens vraagt zij of er een
extra parkeerplek bij de boerderij komt.
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Mw. Stieneke Kruijer van Groen Links heeft vanavond de vergadering
bijgewoond.
De voorzitter laat weten dat zij ook naar Ziggo heeft gebeld, Ziggo meent dat er
geen probleem is. Dhr. de Rooy heeft een meting laten doen, tijdens deze meting
is 8x het signaal weggevallen.
Mw. Houtkamp meldt dat op het grindpad achter de kerk grote plassen water
liggen. Dhr. van Rijn antwoordt dat het ook wel erg veel heeft geregend de laatste
tijd. Het bewuste pad is van de kerk. Niet van de gemeente.
Er wordt gevraagd waar het idee vandaan komt om de Middenweg te asfalteren.
De voorzitter geef aan dat op dit moment alleen de mogelijkheden worden
onderzocht. Het moet geen 2e Zijdelweg worden. Er rijden nu al auto’s op.
Dhr. Koster geeft aan dat het levensgevaarlijk is voor voetgangers om de N201
over te steken bij de stoplichten. Hij heeft de Provincie gemaild. Er wordt heel
veel door rood gereden.
Dhr. van der Lelie vraagt of er inspraak is voor het soort boom wat wordt
geplaatst. Dhr. van Rijn antwoordt dat geen inspraak is.
Dhr. Ellens mist Schiphol bij de onderwerpen. Sinds de nieuwe Dorpsraad zitting
heeft genomen is er niets meer aan Schipholzaken gedaan. De voorzitter laat
weten dat Erik van Leeuwen dit zou oppakken. Dhr. Ellens meldt dat de
Buitenveldertbaan dicht is tot 1 mei en de Aalsmeerbaan heeft groot onderhoud.
Zodra de Aalsmeerbaan klaar is gaat de Polderbaan in onderhoud . Daar krijgt Nes
last van. Actuele zaken kunnen worden gevonden op www.zoekbas.nl
Dhr. Ellens laat weten dat hij een JOP naast de deur heeft gekregen in de vorm
van een Dixie. Elke avond zijn kinderen ermee bezig: ze klimmen erop en gaan
erin zitten. Er zit wel chemische rommel in, als er een kind in zit en de Dixie valt
om is de ellende niet te overzien. Dhr. Ellens heeft de werkmannen al
aangesproken om de Dixie op slot te doen. Dit hebben ze welgeteld 1x gedaan.

……………………………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 12 april 2016
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 8 maart 2016
3. Behandeling van de 'Actielijst'.
4. Ingekomen & uitgaande stukken
5. Activiteiten & Leefbaarheidsbudget.
6. Wat verder ter tafel komt.
7. Rondvraag & Sluiting.
8. Rondvraag publiek.

Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpsraad!

Mededeling!!!

v.w.b. de koopwoningen is er een bouwkundige vooropname geweest c.q. nog komt
zodat de huidige staat van de woning bekend is bij de gemeente in geval er schade
ontstaat tijdens de werkzaamheden. Dit rapport is op te vragen bij dhr. Beets van de
gemeente (c.a.beets@amstelveen.nl).
Yoga, Hoezo Vaag!
In ons dorpshuis geeft Marle niet alleen op de vrijdag avond om 19:00 maar vanaf 4 April ook op de
dinsdag avond om 19:30 sportieve yoga les.
Doe je veel zwaar werk of zit je nu juist de hele dag achter een bureau of in de auto dan is het heel goed om
de verkrampte spieren tijdens een uur yoga lekker los te maken. Meedoen? Kom langs voor een gratis
oefenles of mai: trainenmetmarle@hotmail.com
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vrijdag 22 april in Dorpshuis De Nesse
(let op: dit keer de 4e vrijdag van de maand)

”Soep en Sandwich en Zo”
voor bewoners van de Nes en omgeving van 18 jaar en ouder

als voorgerecht een keuze uit 2 soepen
daarna

nasi-de-Nesse en/of lasagne-uit-de-oven
en alles afgesloten met een smakelijk toetje
kosten: € 6,= per persoon
Dorpshuis open van 17-19:15 uur; buffet open van 17:30 tot 19 uur
In verband met de inkoop uiterlijk aanmelden op woensdag 20 april via
denesse3@ziggo.nl

Oproep van Dorpshuis ‘De Nesse’
Het bestuur van het Dorpshuis probeert (met beperkte middelen) ons ongeveer 50
jaar oude gebouw zo goed mogelijk te onderhouden en in stand te houden. Met als
doel om het ‘kloppende hart van ons dorp’ tot in lengte van jaren ter beschikking van
de inwoners van Nes te kunnen blijven stellen. Gelukkig hebben we enkele
vrijwilligers die ons helpen met schilderen, timmerwerk, reparaties en andere klussen.
Alles wat we in eigen beheer kunnen doen, bespaart ons een hoop ‘externe kosten’.
Hierbij doen we een oproep aan ‘Nessers met twee rechter handen’ die tijd en
gelegenheid hebben om de bestaande vrijwilligers te ondersteunen of aan te vullen.
Mocht u ons willen helpen, meld u zich dan aan bij Wil Nieuwendijk. Telefoon 0297582 295 of e-mail w.nieuwendijk@hetnet.nl .
Namens het bestuur, bij voorbaat dank. Joop Goertz, voorzitter.

OUDERS: LET OP!
Geregeld spelen er kinderen in (of klimmen op) een Dixi. Buiten dat dit heel
onhygiënisch is, is het door de aldaar aanwezige chemicaliën ook nog gevaarlijk voor
de gezondheid. Zeker als een Dixi onverhoopt omvalt! Er is gevraagd om de Dixi op
slot te doen, maar dat wordt helaas nogal eens vergeten.
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