Dorpsraad van Nes aan de Amstel
secretariaat: p/a raadhuis
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Informatiebulletin 12 / December 2016.
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 8 november 2016 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen
- Het riet langs de Amsteldijk wordt niet door de gemeente gemaaid. Het meest waarschijnlijk is dat dit
door de Provincie moet worden gedaan. Er wordt een brief gestuurd.
- De gemeente zal een aantal punten oppakken zoals onderhoud aan de Middenweg en verzakkingen op
de Bovenkerkerweg. Ook worden een paar plekken aan de fietsstroken worden aangepakt ter hoogte van
de komgrens.
- Het Dagelijks besturr heeft met dhr. Kreukels van de gemeente gesproken over de verkeersremmende
middelen die zullen worden geplaatst aan de Amsteldijk Zuid binnen de bebouwde kom. Belanghebben en
aanwonenden zullen hier een brief over ontvangen.
- Behandeling van de actielijst - (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
-0155: werkzaamheden in Nes: het puttenprobleem is opgelost.
-0158: verkeersveiligheid: er zal nog worden gekeken naar de breedte van de fietsstroken.
-0160: woonagenda: mw. Meulenbelt heeft binnenkort een gesprek met een aantal raadsleden.
-

Ingekomen stukken
- 19 oktober: email van Erik van Leeuwen waarin door Waternet wordt aangegeven dat er zal worden
gekeken naar de Ringdijk m.b.t. wateroverlast bij hevige regenval. Wellicht komt er een extra overstort.
- 31 oktober: email van Joop Goertz waarin hij aangeeft dat er veel foutieve informatie op de website
staat. Mw. Meulenbelt geeft aan dat er een aantal oude foto’s op de site zullen worden geplaatst.
Wijzigingen mbt de teksten op de website kunnen worden doorgegeven aan mw. Meulenbelt.
- 19 oktober: email van Erik van Leeuwen waarbij een verslag van de bijeenkomst van de
Oprichtingsvergadering Onafhankelijk Platform. Dit bleek een bijeenkomst van mannen op leeftijd te zijn
die een nieuwe vereniging willen beginnen. De Dorpsraad zal hier geen lid van worden.
- 7 november : email van dhr. Boelrijk waarin hij aangeeft dat het complete voetbalveld is vernield
Door de Nesser Cross. Het veld is kapot en daar heeft de scouting nog maanden last van. Er zijn van de
kant van de Nesser Cross excuses aangeboden. Dhr. Boelrijk meent dat de Dorpsraad een standpunt moet
innemen of het wenselijk is dat daar een cross wordt gehouden. Er komen 250 wielrenners van buiten. Het
dorp heeft er niets aan. E.e.a. moet volgend jaar beter gefaciliteerd worden en wellicht kan de route worden
aangepast. Dhr. Boelrijk vindt dat er niet meer over het sportveld mag worden gereden.

- Uitgaande stukken
- 14 oktober: brief aan de gemeenteraad inzake de woonagenda.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
- Aanvraag van de Jonge Woudlopers en Happy Nes voor een bijdrage aan de huur van lasergame
apparatuur en een hapje/ drankje. Er wordt akkoord gegaan met een bedrag van 410 euro.
- Aanvraag van de ‘Vrienden van de Urbanus’ voor een bijdrage aan ‘Kerst aan de Amstel’. De Dorpsraad
gaat akkoord met een bijdrage van 400 euro.
- Aanvraag voor een bijdrage aan de feestelijke afsluiting van Happy Nes. Er wordt akkoord gegaan met
een bijdrage van 100 euro.
- Aanvraag van Boerderij Kerkzicht voor een bijdrage aan de Levende Kerststal. Er wordt in principe
akkoord gegaan met een bedrag van 350 euro. Er wordt nog een begroting opgevraagd.

- Rondvraag- Mayra Peters vraagt zich af hoe lang de platen nog blijven liggen bij de vee roosters. Dit is niet
bekend. Het zou wel tot het voorjaar kunnen duren. Er loopt nog een discussie mbt de
dijkophoging. De roosters zijn inmiddels wel kromgereden.
- Rene Grigoleit laat weten dat de Rode Paal weer rood is. Tevens laat dhr. Grigoleit weten dat de
McDonalds bij het Shell station op 16 november open gaat. Dit zal aantrekkingskracht vanuit
Uithoorn van jongeren veroorzaken. Jongerenwerkers uit Uithoorn zijn hierbij betrokken.
- Dhr. Ellens vraagt wie de organisator is van Kerst aan de Amstel? Dit zijn De Vrienden van de
Urbanus. Dhr. Ellens vraagt of er niet al genoeg gedoneerd is aan de kerk.
- De vertegenwoordiger van de Supportersvereniging begrijpt dat dhr. Boelrijk niet blij is.
Het gegeven dat er alleen maar mensen van buiten naar de cross komen klopt niet. De
Supportersclub sponsort WTC de Amstel al 55 jaar en zij hebben 70 deelnemers uit Amstelveen
en Nes aan de Amstel. De 1e wedstrijd werd gereden door leerlingen van De Zwaluw. Dhr…..wil
een aantal zaken rechtzetten. E.e.a. moet gezamenlijk worden opgelost.
- Mw. Naeff vraagt waarom de smily nog niet bij haar voor de deur hangt. Er zal nogmaals een
bericht richting Cor Maas gaan.
- Mw. Naeff vraagt waarom er geen vertegenwoordiging van de politiek meer is bij de Dorpsraad.
Dhr. Berkhout meldt zich als fractievoorzitter van D’66. Tevens laat dhr. Berkhout weten dat hij
sinds augustus inwoner van Nes aan de Amstel is. Ook meldt dhr. Berkhout dat in Amstelveen de
grijze bak verdwijnt en er ondergrondse vuilcontainers voor in de plaats komen. Voor de
buitengebieden is dat wel lastig. In Nes aan de Amstel is hier niets van bekend. Dhr. Berkhout zal
aan Sandra Meulenbelt uitleg geven hoe e.e.a. gaat met de brief aan de Raad inzake de woonagenda.
- Mw. Naeff vraagt naar de verschillende ‘potjes’ waarvan de aanvragen voor diverse
evenementen worden betaald en wil de bedragen weten. De secretaris legt uit hoeveel er in welk
‘potje’ zit en hoe deze gelden worden besteedt.
- Mw. Ekkelkamp laat weten dat zij niet heeft meegekregen dat er een nieuwe voorzitter is.
Tevens is de vraag of de voormalige voorzitter nog wel in het Dagelijks Bestuur zit. Dat is
inderdaad het geval.
- Rondvraag publiek
- Arie Boelrijk vraagt zich af of de roosters die op het nieuwe fietspad liggen ook op de Ringdijk
kunnen komen. Volgens Bart Wesselingh kunnen over deze roosters geen paarden lopen. Ook
pleit hij voor de aanleg van een fietspad richting Amstelveen. De Ringdijk is opgehoogd,
aangevuld en er is een schoeiing geplaatst. Vraag is wanneer er een nieuwe brug komt.
- Dhr. Berkhout meldt dat in Amstelveen de grijze bak zal verdwijnen en in plaats daarvan komen
er ondergrondse vuilcontainers voor in de plaats. Voor de buitengebieden is dat wel lastig.
- Mw. van Schaik merkt n.a.v. het parkeren van ouders bij de kerk op dat hier toestemming voor
moet worden gevraagd. Dit is gebeurd. Mw. van Schaik merkt nog op dat niet iedereen daar mag
staan.
- Mw. de Groot vraagt nog of men zelf planten in de plantgaten mag zetten. Wilco van Rijn laat
weten dat 1 jarigen geplant mogen worden.
- Joke vraagt of er al iets te melden is m.b.t. het openbaar vervoer. Tot 1 oktober was er
gelegenheid voor de vervoerders om offertes in te dienen. Eind 2016 zal bekend worden gemaakt
wie de nieuwe vervoerder is geworden.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 13 december
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 november 2016
3. Behandeling van de 'Actielijst'.
4. Ingekomen & uitgaande stukken (o.a. advies huisvestingsverordening, fietspaden)
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!
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KERSTBOOMVERZAMELPUNT
Nes a/d Amstel
Bij Verheggen Fleur
Amsteldijk 142
Nes a/d Amstel
Inleveren vanaf 2 t/m 12 Januari
m.u.v. zondag, maandag en dinsdag

Bij inlevering van een Kerstboom ontvangt u
een voucher die u kunt inleveren tot 19 februari
voor 20% korting op de aankoop van bloemen
en planten. De korting geldt niet op rouw- en
trouwboeketten en kadobonnen. 1 voucher per
aankoop.

noteer alvast in uw agenda:
Nieuwjaarsborrel in Dorpshuis “De Nesse”, voor alle Nessers,

zondagmiddag 8 januari 2017, van 13-15 uur
u aangeboden door het bestuur van de Stichting Dorpshuis Nes aan de
Amstel

3

Vrijdag 16 december in Dorpshuis De Nesse

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

KERSTDINER
Kosten (dit keer): € 7,= 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 14 december via
denesse3@ziggo.nl
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