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 2/ Februari 2015.
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 13 januari 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
De heer van Tongeren stelt zijn vervanger, dhr. Leo Groot, voor aan de Dorpsraad en de aanwezigen op
de publieke tribune. De voorzitter spreekt zijn waardering uit over dhr. Van Tongeren en wenst hem veel
succes in de toekomst. Vanavond is de heer Jitse Bakker van de BBA aanwezig.
Dhr. Wesselingh laat weten dat hij een aanmelding heeft ontvangen op zijn oproep voor vrijwilligers om
jeugdavonden te organiseren. Hij hoopt dat er nog meer reacties komen.
In de afgelopen week is de nieuwe ‘Wegwijs in Nes’ bezorgd. De Dorpsraad zal nog zeker iets aanbieden
aan de personen die zich hebben ingespannen om e.e.a. mogelijk te maken.
- Behandeling van de actielijst. (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
0038 Kassencomplex AZ 181 cd. De sloop wordt uitgesteld tot het land weer droog is.
0139 Fietspad naar de Middenweg. Er is geen nieuws te melden, de voorzitter neemt contact op met de
ambtenaar die hiermee bezig is.
0109 Jaagpad. Er is nog geen oplossing. Het onderhoud van het pad is door de gemeente overgedragen.
0142 Er ligt nog steeds 1 boot aangemeerd. De wijkagent zal navraag doen bij de gemeentelijke
handhaver.
0146 Vergunning Dorpsfeest: zie onder ‘verzonden stukken’.
0147 Knotten van de wilgen. Inmiddels zijn de wilgen allemaal geknot, dus niet om-en-om. Het
Waterschap heeft daartoe besloten. De heren van Tongeren en Groot zullen contact opnemen met het
Waterschap en aangeven dat dit niet de bedoeling was. Tevens zal worden geïnformeerd naar de overige
werkzaamheden die het Waterschap voor de gemeente zal uitvoeren.
- Ingekomen stukken. (volledige lijst van 6 stukken: zie website).
- 19 december, brief van BBA ( dhr. Prent) aan wethouder Brandes inzake de veerpont, het openbaar
vervoer van en naar Nes en de problemen rond de Irenebrug m.b.t. het landbouwverkeer.
- 5 januari, antwoord van weth. Brandes op bovengenoemde brief. Weth. Brandes is niet bekend met de
eventuele verdwijning van de pont. V.w.b. het openbaar vervoer is de minimaal mogelijke bediening al
geruime tijd van kracht. Over ongeveer 3 jaar zal er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. Vraag is of
een nieuwe vervoerder nog brood ziet in deze buslijn. Wellicht kan er vraagafhankelijk vervoer worden
aangeboden, hoewel dat in het verleden al eens is voorgesteld maar hier was geen interesse voor.
- 6 januari, vraag van dhr. Goertz om de oude volleybalpalen te vervangen. Dit zal worden meegenomen
bij de vervanging/ verwijdering van de speeltoestellen.

- Uitgaande stukken
- 22 december, brief aan mw. Van Hell inzake de Evenementennota/ verruiming sluitingstijd Dorpsfeest.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget.
- Het Oranje Comité heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan de huur van mobiele toiletten
en een plaszuil tijdens het Dorpsfeest. Aangezien dit een evenement is waar het hele dorp bij aanwezig
kan zijn, zal deze bijdrage ten laste komen van het budget voor Sociale Cohesie.

- Rondvraag.
-

-

-

-

-

Dhr. Bergmans vraagt wanneer er de werkzaamheden in het dorp, waaronder de ophoging, zal
plaatsvinden. Dhr. Groot geeft aan dat de werkgroep bijeen is geweest en er zijn tekeningen
bekeken. E.e.a. zal bijtijds worden aangekondigd. De Dorpsraad wil graag inzage in de plannen.
Dhr. Ellens geeft aan dat er meerdere malen een oproep in het Informatiebulletin heeft gestaan
om de vuilnisbakken en zakken niet te vroeg buiten te zetten. Vaak hangen al op vrijdag de
zakken met plastic afval aan de haken. Bij de laatste storm is een plasticafval zak kapot
gescheurd en de rommel waaide door het halve dorp. Er wordt nogmaals een oproep in het
Informatiebulletin geplaatst.
Dhr. Ellens bedankt mw. Houtkamp voor de goede zorgen voor de beide ‘Victors’.
Dhr. Ruhe laat weten dat het op de verbindingsweg Amsteldijk Zuid/Rode Paal richting het
gemaal/industrieterrein Uithoorn wel heel erg donker is. Gevraagd wordt om daar verlichting aan
te brengen. Dhr. Groot zal e.e.a. overnemen.
Dhr. Bart Wesselingh vraagt of met de kerstbomen actie een nieuw record gevestigd is.
Aangezien de bomen op 16 januari worden opgehaald is dit nog niet bekend. Dhr. Verheggen
heeft aangeboden de volgende keer een rondje door het dorp te rijden om kerstbomen op te
halen. De datum wordt tegen die tijd bekend gemaakt.
Dhr. Bart Wesselingh vraagt naar de status van de werkzaamheden aan de schoeïng bij het
kerkebos. Dhr. van Tongeren laat weten dat dit in de planning zit.

- Rondvraag publiek.
-

-

-

-

-

-

-

Het richtingbord ‘Nes aan de Amstel’ is nog niet teruggeplaatst. De plak waar het bord stond is
gemeente Uithoorn. Er zal worden geïnformeerd.
Gebleken is dat het nummer van ziekenhuis Amstelland niet juist is weergegeven in de Wegwijs
Nes aan de Amstel. Aangezien dit nummer ook in de vorige editie stond is dit overgenomen. Er
zal een melding worden gemaakt in het Informatiebulletin.
Mw. Houtkamp geeft aan dat bij de molen kinderen met grijze bakken gooien waardoor deze
kapot gaan. Mw. Houtkamp vraagt zich af of deze bakken asbest bevatten. Dit zal worden
onderzocht.
Op de Amsteldijk bij de nieuwe woningen bij voorheen de melkfbriek doet de verlichting het niet.
Er wordt gevraagd of de groene verlichting maar op een gedeelte van de Amsteldijk komt of
helemaal. Er wordt geantwoord dat, zodra er een oranje lamp stuk is, deze wordt vervangen door
een groene. Deze zijn beter voor het milieu (LED verlichting).
Ooit stond er een richtingaanwijs bord komende vanaf de nieuwe N201 bij de rotonde voor ‘Nes
aan de Amstel’ linksaf. Vraag is of dat ooit zal kunnen. Er wordt geantwoord dat dit bord nu is
afgeplakt, het blijkt een foutje te zijn.
Er wordt gevraagd hoe het is geregeld met de verkeers handhaving op de Amsteldijk. De vorige
wijkagent stond regelmatig met een lasergun verdekt opgesteld, maar binnen een uur wist
iedereen dat hij er stond. Er is diverse keer gevraagd om het bekende ‘aanhangertje’ neer te
zetten, maar dat blijkt niet mogelijk. Er zijn wel ‘smilies’ geplaatst in de kom van Nes (30 km
p/u) en bij de Zwarte Kat (60 km. p/u). Op dit moment staat er een apparaat bij de ingang van
het dorp die de verkeersbewegingen registreert. Een dergelijk onderzoek vindt eens in de twee
jaar plaats.
Mw. de Lange vraagt naar de activiteiten van de Dorpsraad m.b.t. de vliegtuigbewegingen. De
voorzitter laat weten dat de heren Ellens en Portengen enige tijd geleden naar diverse Schiphol
info-avonden geweest zijn waar ook de deelnemers van de Alderstafel aanwezig waren.
In Nes woont ook een actief lid van de SWAB, deze is zeer goed op de hoogte van alles wat met
Schiphol te maken heeft. Ook de Dorpsraad wordt goed op de hoogte gehouden.
Dhr. Bakker vraagt hoe het is geregeld met de zorg in Nes. Er wordt geantwoord dat er contact is
met AanZ en er is een Wijkspiegel geschreven over de sociale samenhang in Nes aan de Amstel.

______________________________________________________________________
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 10 februari 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 9 december 2014
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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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.

Lezing door prof.dr. H.W. van Os te Nes aan de Amstel
Op zondag 8 februari om 14:15 uur spreekt prof.dr. H.W. van Os in de Urbanuskerk te Nes aan de
Amstel. Zijn lezing luidt: “Musea van bewaarplaats tot publieksinstelling”.
De entreekosten zijn € 7,50 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. Voorafgaand en na
afloop is het mogelijk het prachtige rijksmonument te bezichtigen.
Over de spreker:
Henk van Os werd in 1974 benoemd tot hoogleraar Kunst- en cultuurgeschiedenis en in 1984 tot
decaan van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1989 tot 1996 was
Henk van Os algemeen directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. In 1996 nam hij afscheid
van het Rijksmuseum en werd benoemd tot Universiteitshoogleraar voor de Leerstoel Kunst en
Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam.
Henk van Os heeft nationale bekendheid gekregen door publicaties, lezingen en interviews, maar
vooral door presentatie van de tv-programma's over kunst: Museumschatten en Beeldenstorm.
Hij heeft afgelopen jaren tentoonstellingen georganiseerd in het Groninger Museum, de Nieuwe
Kerk te Amsterdam, het Museum Catharijneconvent in Utrecht, het Mauritshuis in Den Haag en
Hermitage aan de Amstel, Amsterdam.
Over de organisator:
Deze Urbanuslezing wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes
aan de Amstel. De stichting heeft als doelstelling de als rijksmonument erkende kerk en pastorie
duurzaam in stand te houden. Zij probeert zo veel mogelijk geld in te zamelen en fondsen te
werven om bij te kunnen dragen aan het hoogstnoodzakelijke onderhoud van het bouwwerk. Het
toekomstige bestedingsdoel is de restauratie van de prachtige doopkapel achterin de kerk.
Daarnaast laat de stichting een breed publiek kennismaken met het monumentale kerkgebouw
door diverse activiteiten te organiseren waaronder deze lezing, maar ook concerten en open
dagen. Zie www.vriendenurbanuskerknes.nl voor meer informatie of blijf via Facebook (Vrienden
Urbanuskerk Nes) op de hoogte.
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Vrijdag 20 februari in Dorpshuis De Nesse

”Soep en Sandwich en Zo”
deze keer bieden we wintergerechten:
erwtensoep en bruine-bonensoep
met daarbij verrukkelijke winterbroodjes
Dorpshuis open van 17-19:15 uur; buffet open van 17:30 tot 19 uur
In verband met de inkoop uiterlijk aanmelden op woensdag 18 februari
per e-mail naar denesse3@ziggo.nl

In de nieuwe Wegwijs in Nes is per abuis een verkeerd nummer van het
Amstelland Ziekenhuis overgenomen.
Het juiste nummer is:
020-7557000

Kapotte straatverlichting, loszittende stoeptegels of een ander probleem in
de buitenruimte?
U kunt dit melden bij de gemeente Amstelveen, op het servicenummer
020-5404911

Wilt u lezen hoe de burgemeester het bezoek aan Nes aan de Amstel op 16
december heeft ervaren?
Kijk op: www.amstelveen.nl/ bestuur en organisatie/ college van B&W/
wijkbezoeken
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