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Informatiebulletin 2 / Februari 2017
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 10 januari 2017 zijn onder meer de
volgende onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op
www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen
- Er wordt voorgesteld om bij de diverse fracties langs te gaan om ideeën voor
het voetlicht te brengen. Er zullen 2 à 3 ideeën worden aangebracht.
- M.b.t. het mailverkeer wordt afgesproken dat alle emails naar de secretaris en
de voorzitter gaan, dus niet naar alle leden van de Dorpsraad. De voorzitter stuurt
de mails door aan de juiste persoon.
- De lamp met bewegingsmelder tussen de Kerklaan en Pastoor van Zantenlaan
werkt nog niet. Hier wordt actie op ondernomen.
- Behandeling van de actielijst (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
-0158: De brief welke zal worden verzonden aan de bewoners van de Amsteldijk die
te maken krijgen met de verkeersremmende middelen is nog niet verzonden.
De voorzitter zal e.e.a. navragen.
- 0160: Woonagenda: Hermann Ruhe en Sandra Meulenbelt gaan langs bij de
Beleidsmedewerker Wonen om over de woonagenda te praten.
Ingekomen stukken
- 13 december: aanvraag van de Gymclub voor een bijdrage uit het activiteitenbudget.
Zie punt 5.
- 20 december: email van Frank van der Neut in antwoord op de vraag van Marco
Lambalk dat de speeltoestellen welke zijn geplaatst op het speelterrein aan De
Jonge Gerard niet dezelfde zijn zoals op de foto’s die reeds eerder zijn toegestuurd.
E.e.a wordt nagevraagd.
- 6 januari: email van mw. Naeff waarin zij vragen stelt over het knotten van de wilgen.
Er is gebeld naar Waternet.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
Aanvraag van de Gymclub voor een bijdrage voor de aankoop van een bokshandschoen
en bokszak. Er wordt akkoord gegaan gegeven voor het gehele bedrag, zijnde € 149,90.
Rondvraag
- Erna de Lange heeft een interview gegeven bij Serious Kerst. Helaas zijn daar
geen opnamen van. Het was wel heel leuk.
- Helaas is Ineke Uffing niet gekozen tot vrijwilliger van het jaar.
- Erik van Leeuwen meldt dat op een 2-tal adressen geen Informatiebulletin wordt
bezorgd. Er zal contact worden opgenomen met de bezorger.
- Marco Lambalk stelt voor om, nadat de werkzaamheden in Nes zijn afgerond,

voor de overdracht de ‘restpunten’ van de bewoners verzamelen en deze te
bespreken met gemeente en opzichter. Er zal bij de opzichter worden
geïnformeerd of er al een indicatie is wanneer de werkzaamheden klaar zijn.
De voorzitter neemt contact op met de opzichter.
- Sandra Meulenbelt stelt een concept brief op mbt de onderwerpen welke zullen
worden besproken met de fracties. De leden van de Dorpsraad moeten het wel
met elkaar eens zijn welke onderwerpen dit gaan worden en deze worden gemaild
naar de voorzitter.
Rondvraag publiek
- - Dhr. v.d. Lelie vraagt of er al iets bekend is m.b.t. het inzaaien van het
veld. Hij geeft aan dat er rekening met het dorpsfeest moet worden
gehouden en heeft de voorkeur dat het veld opgeknapt wordt na het
dorpsfeest. De voorzitter zal dit vragen bij de opzichter. De aanvraag
voor de vergunning van de wielerronde ligt bij de gemeente. Voor het
Dorpsfeest moet de vergunning nog worden aangevraagd.
- De verkeersmaatregelen op de dijk komen ter sprake.
Belanghebbenden (dit zijn de bewoners van de Amsteldijk) krijgen een
brief. Drempels zullen alleen worden geplaatst bij nieuwbouw (vanwege
de onderheiïng). Dhr. v.d. Lelie vindt dat elke Nesser zich mag
uitspreken hierover en dat alle Nessers een brief moeten krijgen. De
voorzitter neemt contact op met dhr. Kreukels.
- Dhr. de Rover geeft aan dat de takken van de knotwilgen tot op de
rijweg hingen.
- Mw. Ekkelkamp meldt dat aan het eind van de Kerklaan een bordje is
geplaatst dat daar niet geparkeerd mag worden omdat er
afvalcontainers moeten staan. De dagen zijn fout vermeld op het bord.
Dit wordt doorgegeven aan de gemeente. Het ophalen van het plastic
afval is ook gewijzigd: het is nu donderdag i.p.v. maandag. De juiste
dagen voor het ophalen van huisvuil is te vinden op de website van de
gemeente en het is ook mogelijk om de app te downloaden. Tevens
geeft mw. Ekkelkamp aan dat de afvalbak voor hondenpoepzakjes is
verdwenen. Ook vindt mw. Ekkelkamp het een goed idee om de fracties
eens in het Dorpshuis te laten vergaderen.
- Dhr. de Bruin vraagt zich af waar de verkeersdrempels zullen komen en
vraagt tevens of het mogelijk is om het kruispunt Amsteldijk Zuid en
Kerklaan op te hogen en om duidelijk te maken dat rechts voorrang
heeft.
…………………………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 14 februari
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. Opening & Mededelingen.
2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 10 januari 2016
3. Behandeling van de 'Actielijst'.
4. Vastellen Jaarverslag 2016
5. Ingekomen & uitgaande stukken (o.a. brievenbus Kerklaan)
6. Activiteiten & Leefbaarheidsbudget.
7. Wat verder ter tafel komt.
8. Rondvraag & Sluiting.
9. Rondvraag publiek.

Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpsraad!

Heeft u plannen om een evenement te organiseren?
Vraag dan altijd een vergunning aan bij de gemeente! Zonder
vergunning is men niet verzekerd in geval van calamiteiten.
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Wilt u voor uw club/ vereniging een bijdrage aanvragen uit het budget voor
sociale samenhang (als het een evenement betreft waarbij iedereen uit het
dorp aanwezig mag zijn) of een bijdrage uit het activiteitenbudget voor andere
zaken?
Houdt u dan aan de volgende procedure: een aanvraag kunt u sturen aan de
secretaris van de Dorpsraad (i.ellens@amstelveen.nl).
Aanvragen moeten voorzien zijn van een beschrijving c.q. onderbouwing van
het evenement, een begroting en een bankrekeningnummer waarop het bedrag
gestort kan worden. Als dit een bankrekeningnummer betreft waar nog nooit
iets van de Dorpsraad op gestort is, dan is er een kopie nodig van de bankpas
van degene die het bedrag zal ontvangen.
Het indienen van alleen een factuur is niet voldoende. De Dorpsraad beoordeelt
de aanvraag bij de eerstvolgende vergadering na ontvangst van de aanvraag.
Na goedkeuring in de vergadering zal het bedrag worden overgemaakt.

VOORAANKONDIGING WIELERRONDE
NES A/D AMSTEL
Wij zijn voornemens om de 51e ronde van Nes a/d Amstel te laten
verrijden op

VRIJDAGAVOND 19 MEI 2017
Evenals de voorgaande rondes wordt het parcours van 19.00 tot 21.00
uur voor alle verkeer gesloten
Mogen wij op uw medewerking rekenen net zoals in de voorgaande 50
keer?
Bij voorbaat dank,
Namens de Supportersvereniging Nes a/d Amstel
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vrijdag 17 februari in Dorpshuis De Nesse

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

Deze maand gaan we culinair op
reis.
U kunt gerechten proeven uit verschillende
landen.
Kom ook gezellig bij ons eten. Er is vast iets bij wat u lekker
vindt:
wat dacht u bijvoorbeeld van woestijnsoep?!

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 15 februari
via denesse3@ziggo.nl
Bent u nog nooit bij een Soep & Sandwich & Zo geweest? Ook u bent van harte welkom!
Is het gezellig en lekker? Vraag maar aan de ruim 70 dorpsgenoten die al vaker geweest zijn!
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