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Informatiebulletin 2 /

Februari 2016.

Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 12 januari 2016 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen –
- De voorzitter vraagt het aanwezige publiek om opmerkingen en vragen te bewaren voor de rondvraag.
- Behandeling van de actielijst - (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0139: fietspad naar de Middenweg. Zodra er duidelijkheid is over de voortgang zal het dorp worden
ingelicht.
- 0142: boten in de Amstel: Er zijn brieven gezonden aan de Dorpsraad en de eigenaar van de zeilboot
met de mededeling dat er gehandhaafd zal worden.
- 0149: Veerpont: De gemeente De Ronde Venen heeft besloten dat er een nieuwe veerpont in de vaart
zal worden gebracht. Dit zal gebeuren voor de keuring van de huidige pont in 2018.
- 0154: Onderhoud AED’s: De Dorpsraad zal de kosten voor het onderhoud op zich nemen. Omdat er
verschillende bedragen zijn genoemd, zal aan dhr. Kamminga naar de exacte hoogte van de kosten
worden gevraagd. Aangezien de AED bij het Dorpshuis door de gemeente wordt betaald en Ons Tweede Thuis
heeft aangegeven de AED aldaar te willen overnemen, inclusief de daaraan verbonden onderhoudskosten,
blijft er 1 AED over, bij de Zwarte Kat.
-0155: Werkzaamheden in Nes: deze zijn van start gegaan. Sandra Meulenbelt zal de opzichter vragen naar
de volgorde. Erik van Leeuwen meldt dat alles tegelijk zal worden opgehoogd.
-0156: de nieuwe website staat in de steigers en zal nog volop worden getest.
-0158: Verkeersveiligheid in Nes: er is nog geen antwoord gekomen op het voorstel. E.e.a. zal worden
nagevraagd.
Ingekomen stukken
- 9 december: email van Rik Schulz van de gemeente waarin wordt aangegeven dat de consequenties
van het asfalteren van de Middenweg lastig zijn in te schatten. Er wordt nog uitgezocht wie de beheerder
en/of eigenaar is van de grond. Een meerderheid van de Dorpsraad is voor het asfalteren. Mayra
Slootweg is tegen vanwege de te verwachten drukte op een één strook weg. Er zitten na- en voordelen aan.
- 10 december: email van Leo Groot van de gemeente met de mededeling dat er geen bordjes zullen
worden geplaatst op het speel- en scoutingveld. Ook komt er geen extra poepzakjesautomaat bij de brug over
de Ringdijk. Dat geldt ook voor een extra afvalbak bij het scouting veld.
-10 december, verschillende mailwisselingen inzake de speeltoestellen. De voorzitter heeft op 4 februari een
afspraak met Frank van der Neut van de gemeente.
14 december: aankondiging van de aanbesteding openbaar vervoer. Wilko Wieffering, beleidsambtenaar
Verkeer en Vervoer, denkt mee met Nes en de wensen van de bewoners.
21 december, email van Cees Beets van de gemeente in antwoord op de vraag van Marco Lambalk om extra
parkeerplaatsen te realiseren. Er kunnen inderdaad een aantal extra parkeerplaatsen worden aangelegd,
echter, de telling van Cees Beets en Marco Lambalk verschilt. E.e.a. zal worden nagevraagd.
24 december: woonagenda en inspraakreactie. De woonagenda zal op 5 april worden besproken in de
commissie RWN.
30 december: conceptbrief van de gemeente gericht aan de EHBO vereniging met daarin de mededeling dat
de Dorpsraad de kosten voor onderhoud zal betalen. Dit omdat de Dorpsraad vanaf 2015 substantieel meer
te besteden heeft sinds de Dorpsraad de beschikking heeft over een budget voor Sociale Samenhang.
6 januari, email van Jim van Dijk met de mededeling dat het Dorpshuis geen behoefte heeft aan een
invalidenparkeerplaats.

10 januari, email van mw. Eekels inzake hondenoverlast. Mw. Eekels zal per brief worden beantwoord.
- Uitgaande stukken –
- Zie bij actielijst punt 0142.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
De RK Parochie Sint Urbanus heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan het verlichten van de
toren en het onderhoud en verlichting van de parkeerplaats. De Dorpsraad stelt een bedrag ter
beschikking van € 400,- Rondvraag- Erik van Leeuwen vindt het vreemd dat er een brief is verzonden mbt de
zeilboot terwijl deze al lang weg is. De eigenaar kan deze brief ter kennisgeving
aannemen. Er is in elk geval duidelijkheid van wat wel en wat niet is toegestaan.
Herman Ruhe vraagt aan Leo Groot hoe het staat met de verlichting langs de
Hollandsche Dijk. Leo zal een mail sturen aan Hans van Grieken.
Mayra vraagt of het fietspad tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. Dit is
inderdaad het geval.
Sandra Meulenbelt wil iets afspreken voor de groepsfoto van de nieuwe Dorpsraad.
Marco Lambalk geeft aan dat, als we willen dat de suggesties voor de verbetering
van de verkeersveiligheid in de nieuwbouw worden uitgevoerd er dan wel actie moet worden
ondernomen. De vinger wordt aan de pols gehouden.
- Rondvraag publiek
- Dhr. Ellens heeft opgemerkt dat de op de nieuwe website van de Dorpsraad
reclame uitingen staan. Ook van commerciële bedrijven. Mw. Meulenbelt licht
toe dat het om non-profit bedrijven gaat. Andere wijkplatforms doen dit ook.
Voor Nes zouden Nesser bedrijven op de website kunnen komen. Er moet wel
worden gevraagd of zij dat willen. Wel is het zo dat de nieuwe website nog
‘onder constructie’ is.
Dhr. Ellens vraagt Marco Lambalk om uitleg inzake zijn opmerking over het
percentage Nessers wat in aanmerking zou komen voor een woning in Nes.
Marco Lambalk licht toe dat 30% van de Nessers en/of mensen met een binding
met Nes graag in Nes willen wonen c.q. blijven. Jongeren die uit Nes komen
willen daar graag blijven maar daar wordt geen gehoor aan gegeven. De
gemeente mag 25% van deze groep in Nes laten wonen. De gemeente wil volop
gebruik maken van de nieuwe woningwet, bijvoorbeeld door gezinnen met
kinderen in de eensgezinswoningen te laten wonen. Dit standpunt is opgenomen
in de inspraakreactie op de Woonagenda.
Dhr. Ellens komt nog even terug op de discussie over de speeltoestellen met
de opmerking dat het handig zou zijn geweest als Marco Lambalk eerder naar de
vergaderingen van de Dorpsraad zou zijn gegaan zodat hij dan had geweten wat
er was afgesproken door de vorige Dorpsraad. Marco Lambalk geeft aan dat hij
de stukken heeft gelezen en dat hij oa gevraagd heeft om een glijbaan en vaste
doeltjes omdat er veel weggehaald is en weinig voor terug gekomen is en dat hij
in de dorpsraad zit om op te komen voor de belangen van Nes.
Dhr. Schoppers vraagt hoe het zal gaan m.b.t. het parkeren bij de school als
de werkzaamheden zijn gestart. Zijn het schoolbestuur en het Dorpshuis op de
hoogte? Er zou een alternatief moeten komen voor het Dorpshuis en voor
ouders die van buiten Nes hun kinderen naar school brengen met de auto. Leo
Groot laat weten dat er een bord komt te staan met aanduiding van de periode
en de aard van de werkzaamheden. De school zal e.e.a. in de nieuwsbrief
vermelden. Erik van Leeuwen meent dat heel veel mensen wel op de hoogte
zijn. Er zou geparkeerd kunnen worden bij de kerk.
Mw. Copier vindt dat er niet wordt gesproken over waar de auto’s van de
opengebroken straten moet parkeren. De vorige keer mochten er auto’s in de
polder staan. Dit zal worden gevraagd aan Cees Beets. Volgens Erik van
Leeuwen lost dit zichzelf op.
Mw. Houtkamp laat weten dat het signaal van Ziggo de laatste tijd sterk te
wensen overlaat. Geregeld is er ‘mozaïek’ beeld en dat duurt vaak heel lang. Er
wordt een brief gestuurd naar Ziggo hierover.
Tjerk…(postbode)meldt dat hij, terwijl hij op de postbromfiets reed, al een
aantal keer is aangesproken dat hij niet mag rijden op het fietspad naast de
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Ringdijk. Vraag is of dat mensen uit het dorp zijn. Dit is iets van de laatste 2
maanden. Ook is Tjerk als eens van zijn bromfiets geduwd. Dit zal worden
medegedeeld in het Informatiebulletin.
Mw. Eekels geeft aan dat zij wilde benadrukken dat er niet alleen overlast is van
honden uitwerpselen maar ook van katten. Ook vraagt zij of, als er een straat
wordt opengebroken tijdens de werkzaamheden en 20 auto’s ergens anders
moeten gaan staan, er zal worden gehandhaafd als iemand de auto op de
stoep parkeert. Fred v.d. Werf laat weten dat dit mogelijk is.
Mw. Eekels laat weten dat tijdens een vorige Dorpsraad twee lampen werden
aangesloten aan het donkere pad tussen de Pastoor van Zantenlaan en de
Kerklaan. Er zou een vergoeding worden gegeven aan de bewoners waar de
lampen zijn aangesloten op het electriciteitsnet. Me. Eekels heeft nooit een
vergoeding gezien. Eigen Haard zou hiervoor zorgen. In de gearchiveerde
notulen zal worden opgezocht wat destijds is afgesproken. Sandra Meulenbelt
neemt contact op met de bewonerscommissie.
Dhr. v.d. Lelie merkt op dat de gemeentesecretaris niet is gekomen. Dit heeft
als oorzaak dat dhr. Meijer een dringende afspraak elders had. Het was te kort
dag om e.e.a. te communiceren via het Informatiebulletin. De mededeling stond
wel op de website. Dhr. Meijer zal een andere keer bij de Dorpsraad komen..
De Dorpsraad gaat informeren naar de kosten van het onderhoud van 1 AED
(het onderhoud van de AED bij het Dorpshuis wordt betaald door de gemeente,
Ons Tweede Thuis neemt de AED aldaar over, blijft de AED bij de Zwarte Kat.
M.b.t. de website wordt medegedeeld dat de oude website nog in de lucht is.
Anne Marie Fontijn van de Zomerbloemen Pluktuin vraagt of er commerciële
teksten op de website mogen. Dhr. Ellens vindt van niet. Sandra Meulenbelt
geeft aan dat instellingen die een bijdrage leveren aan het dorp dit wel zouden
mogen.

……………………………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 9 februari 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 12 januari 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!

Bij de vergadering van 8 maart komt Alexander Meijer, onze ‘nieuwe’
gemeentesecretaris, (ONDER VOORBEHOUD!) kennis maken met de
Dorpsraad.

Mededeling!!!
Naar aanleiding van een aantal incidenten die recentelijk hebben
plaatsgevonden, laat de wijkagent weten dat het wel is toegestaan om zich
per bromfiets over het fietspad naast de Ringdijk te verplaatsen. Bij één
incident is de postbode zelfs van zijn bromfiets geduwd door een persoon
die meende dat daar geen bromfietsen mogen rijden.
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VOORAANKONDIGING
WIELERRONDE
NES AAN DE AMSTEL
Wij zijn voornemens om de 50e ronde van Nes aan de Amstel te laten
verrijden op :
VRIJDAGAVOND 20 MEI 2016
Evenals de voorgaande Rondes wordt het parcours van 18.30 tot 21.00 uur
voor alle verkeer afgesloten.
Mogen wij op uw medewerking rekenen net als in de voorgaande 49 x
Bij voorbaat dank,
Namens de supportersclub Nes aan de Amstel

OPROEP!!
De Dorpsraad vernieuwt zijn website www.nesaandeamstel.nl. Wilt u dat wij
informatie opnemen op onze site over uw vereniging of bedrijf, stuurt u deze dan
naar Sandra Meulenbelt, Pastoor van Zantenlaan 3 of naar s.meulenbeltdr@ziggo.nl.

vrijdag 19 februari in Dorpshuis De Nesse

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

Snert met roggebrood en spek,
bruine-bonensoep en winterse broodjes
en als toetje warme appeltjes met kaneelijs
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 17 februari
via denesse3@ziggo.nl
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