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Informatiebulletin

/ December 2017

Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 14 november 2017 zijn onder meer de
volgende onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op
www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen
- Het College van B&W heeft vergaderd in het Dorpshuis. Hierbij waren dhr. Bart
Wesselingh en dhr. Goertz aanwezig. Er is gesproken over de staat van het veld en de
verkeersveiligheid. Dhr. Goertz heeft e.e.a verteld over de vele activiteiten die
plaatsvinden in het Dorpshuis.
- Behandeling van de actielijst (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0156: mbt de website zijn er enkele problemen met de blog.
- 0157, openbaar vervoer: vanaf 16 november zal er nadere informatie komen m.b.t. FLEXX,
zowel per brief als in bus 149.
- 0165, oversteekplaats bij de N201: het is niet duidelijk of er iets is aangepast.
Ingekomen stukken
- 10 oktober: email van dhr. Robbert Wortel waarin hij meedeelt dat de pont een andere
exploitant krijgt. Dit gaat in per 31 december. E.e.a. is gemeld in het Informatiebulletin.
Er zal bij dhr. Wortel worden geïnformeerd of dit betekent dat er een prijsverhoging komt.
- 13 oktober: de vraag om een bordje met de tekst ‘Buurtapp’ te plaatsen in het dorp is nog
niet beantwoordt. Er zal nog een beslissing worden genomen.
- 18 oktober: de vraag m.b.t. het asfalteren van het pad bij de kerk is doorgegeven aan
dhr. Ligthart van de gemeente.
- 24 oktober: email van dhr. Kreukels waarin hij mededeelt dat de uitvoering mbt de aanleg
van de verkeersremmende middelen dit jaar helaas niet gaat lukken. De planning zal binnenkort
worden doorgesproken. Hierna er hopelijk meer duidelijkheid.
-

Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
- Mw. Simone van Dijk heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan Sint Maarten.
Er wordt akkoord gegaan met een bedrag van € 140,-.
- De Nesser Damesvereniging heeft een bijdrage gevraagd voor de Kerstviering.Er wordt
akkoord gegaan met een bedrag van € 240,- Dorpshuis de Nesse heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan een noodzakelijke
verbouwing. Hier zal nog over beslist.
- Rondvraag
- Dhr. van leeuwen meldt dat de fietsbrug over de Ringdijk gedurende 2 weken gesloten zal
zijn.

- Rondvraag
publiek
- -Dhr. Portengen vraagt hoe e.e.a. geregeld wordt met de pont. Er heeft een aanbesteding
voor personeel plaatsgevonden, deze eindigt volgende week.
- Mw. Naeff heeft een opmerking over het onderhoud van het Jaagpad, als het gras 1
meter hoog staat wordt er niet op gelopen. Bart Wesselingh merkt op dat er sowieso niet op
gelopen wordt, ook al wordt er gemaaid.
- Er wordt gevraagd hoe het staat met de eventuele kabel aansluiting. Mw. Meulenbelt gaat
informatie opvragen.
- Mw. Rose de Groot geeft aan dat er diverse items op de website eens moeten worden
ge-updated, bijvoorbeeld de tijden van de yoga lessen. Zij mist ook het voorblad met het
laatste nieuws. Mw. Meulenbelt laat weten dat het laatste nieuws is te vinden op FaceBook.
Ook stond er niets op de website over de Wielerronde. Mw. de Groot vraagt zich af of de
ondergrondse containers wel voldoende zijn. Volgens de brief komt er een inloopavond. Er
zal worden gevraagd wanneer deze plaatsvinden. Mw. de Groot vraagt om een plattegrond
van Nes met aanduiding van alle huisnummers.
- Mw. Stevens heeft een onbehaaglijk gevoel mbt de informatie voorziening. Er wordt
tijdens de Dorpsraadvergadering erg weinig informatie gegeven. Mw. Meulenbelt geeft aan
dat er uitgebreide informatie te vinden is in de notulen, de actielijst en het
Informatiebulletin.
- Mw. Ekkelkamp meldt dat na de wielerronde er veel kuilen zijn gekomen bij het
kerkebosje. Zij vraagt of het pad wat gladder gemaakt kan worden.
- Er wordt gevraagd naar de plannen van de ijsbaan zoals besproken in de vorige
vergadering. Mw. Meulenbelt geeft aan dat dit een idee van haar buurman is, hij zal zijn
idee komen lanceren.
De- volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 12 december 2017
om 20.00 uur in Dorpshuis ‘De Nesse’, Pastoor van Zantenlaan 33.
U bent allen van harte welkom. De agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening & Mededelingen.
Vaststelling van de notulen van de vergadering van 14 november 2017
Behandeling van de 'Actielijst'.
Ingekomen & uitgaande stukken
Activiteiten & Leefbaarheidsbudget.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag & Sluiting.
Rondvraag publiek.

Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpsraad!

KERSTBOOMVERZAMELPUNT
Nes a/d Amstel
Bij Verheggen Fleur
Amsteldijk 142
Nes a/d Amstel
U kunt uw kerstboom inleveren vanaf 2 t/m 20 Januari
m.u.v. zondag, maandag en dinsdag
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Vrijdag 15 december in Dorpshuis De
Nesse

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

Kerstdiner
kosten: deze 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 13 december via
denesse3@ziggo.nl

3

VOORAANKONDIGING
Nieuwjaarsborrel in Dorpshuis “De Nesse”, voor alle
Nessers,

zondagmiddag 7 januari 2018,
van 15 tot 17 uur
Onder het genot van een hapje en een drankje, u aangeboden
door het bestuur van de Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel,
kunt u aan vele buurtgenoten uw beste wensen persoonlijk
overbrengen.

Nieuwe Nessers worden uitdrukkelijk uitgenodigd!
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