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1180 BA Amstelveen
e-mail: i.ellens@amstelveen.nl
telefoon: (020) 5404 727
telefax: (020) 5404559
WEBSITE: WWW.NESAANDEAMSTEL.NL

De Dorpsraad van Nes aan de Amstel wenst u allen een zeer
gelukkig en gezond 2015 toe!
Informatiebulletin 1/ Januari 2015.
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 9 december 2014 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
Dhr. Bart Wesselingh heeft met mw. Keesom van AanZ de Wijkspiegel van Nes aan de Amstel besproken.
In dit rapport wordt o.a. aangegeven dat openbaar vervoer wordt gemist in het weekend en dat er voor
de jeugd tussen 12 en 20 jaar niet veel te doen is. In dit rapport wordt heel positief gesproken over het
dorp. De sociale samenhang in Nes is groot! In het rapport wordt gesproken over thema-avonden in de
school die toegankelijk zijn voor het hele dorp. Dit was tot op heden onbekend omdat e.e.a. nergens
wordt gepubliceerd. Mw. Keesom zal af en toe bij een Dorpsraad aanwezig zijn. De Wijkspiegel is te
vinden op de Nesser website.
Dhr. Bergmans heeft bij de gemeente een aantal gesprekken gevoerd over een latere sluitingstijd van het
jaarlijkse Dorpsfeest. Op de oproep hierover in het Informatiebulletin van december zijn veel reacties
gekomen. De verhouding van voor- en tegenstanders is ongeveer gelijk. Hoewel de manager van de
afdeling Vergunningen een negatief advies heeft gegeven aan de burgemeester, ziet dhr. Bergmans nog
mogelijkheden om de sluitingstijd toch te verruimen d.m.v. het sturen van een brief naar de gemeente.
Dhr. van Schaik vindt dat, mocht de sluitingstijd verruimt worden, er wel iets moet worden gedaan aan
de geluidsoverlast. De organisatie moet rekening houden met de inwoners die last hebben van de herrie.
De speeltoestellen in Nes zullen worden gekeurd door de gemeente. In elk geval zal de houten speeltoren
worden verwijderd: deze voldoet niet meer aan de eisen. Wellicht zal het gehele gebied opnieuw worden
ingericht. Begin januari zal de gemeente contact opnemen met de Dorpsraad hierover. Dhr. van
Tongeren laat weten dat hij vanaf 1 januari geen teamleider meer is van het gebied waar Nes aan de
Amstel zich in bevindt. Zijn opvolger zal te zijner tijd worden voorgesteld aan de Dorpsraad.
- Behandeling van de actielijst. (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
0139 fietspad naar de Middenweg: dhr. Portengen heeft contact gehad met de Provincie. De
onderhandelingen met de grondeigenaren verlopen goed en de verwachting is dat het fietspad in 2015 zal
worden gerealiseerd.
0144 nieuwe Wegwijs in Nes: Het boekje is klaar en zal worden rondgebracht.
0147 knotten van de wilgen: in de week van 15 december zal er om-en-om worden geknot.
0148 bermen maaien: de bermen zijn inmiddels gemaaid.
Dhr. Wesselingh vraagt of het punt ‘veerpont’ aan de actielijst kan worden toegevoegd.
- Ingekomen stukken. (volledige lijst van 8 stukken: zie website).
- 25 november, email van Waternet over de werkzaamheden aan de Ringdijk. Overlast zal zoveel
mogelijk worden beperkt.

- 26 november, email van dhr. Ruhe inzake het ‘verdwijnen’van een richtingaanwijs bord naar Nes bij de
rotonde voorbij de nieuwe N201. Aangezien dit een bord is dat door de Provincie is geplaats, zal daarmee
contact worden opgenomen.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget.
- Mw. Smit van basisschool De Zwaluw heeft een aanvraag ingediend t.b.v. een voorlichtingsavond over
sociale media welke zal worden gehouden in de school. Aangezien deze avond voor alle inwoners van Nes
toegankelijk is, zal het bedrag ten laste komen van het budget voor Sociale Samenhang. Zodra bekend is
wanneer e.e.a. zal plaatsvinden wordt dit vermeld in het Informatiebulletin.Van het activiteitenbudget
rest nog en bedrag van € 801.85. Dit bedrag wordt meegenomen naar 2015.

- Rondvraag.
-

-

-

-

Dhr. Bart Wesselingh vraagt naar de status van de opknapwerkzaamheden aan de schoeiïng bij
de kerk. Dhr. van Tongeren laat weten dat hij contact opneemt met de afdeling. E.e.a zou al
gebeurt moeten zijn.
Dhr. Ruhe laat weten dat hij graag zou zien dat er straatverlichting komt vanaf de Amsteldijk tot
de Chemieweg. Het is daar erg donker. Dhr. van Tongeren neemt dit mee.
Dhr. Bergmans meldt dat hij is aangesproken door een agrariër woonachtig bij de Nesserlaan. Er
staan daar borden met vermelding van de toegestane aslast en gewicht en nu komt het voor dat
grote wagens daar rechtsomkeert maken. De betreffende agrariër heeft contact opgenomen met
de gemeente en hij zou ontheffing kunnen aanvragen. Nadere informatie leert dat deze borden er
staan om de Nesserlaan te ontlasten en derhalve het wegdek aldaar netjes te houden.
Dhr. Ellens vraagt wat de Dorpsraad ervan vindt als er een bedrag wat over is van het
activiteitenbudget aan een goed doel te besteden? In het Oude Dorp staat een glazen huisje voor
Serious Kerst. Dit is georganiseerd door een aantal twitteraars. Er wordt niet akkoord gegaan
met dit voorstel, geld uit het activiteitenbudget is alleen bestemd voor de bewoners van Nes.
Dhr. van Schaik heeft een bewoner van de Amsteldijk gesproken die zich afgesloten voelt van
Nes. Hij krijgt ook het Informatiebulletin niet. E.e.a. zal worden nagevraagd.
Dhr. van Schaik vraagt of de Dorpsraadverkiezing in mei 2015 wel leeft in het dorp. De
vertrekkende leden zouden zelf een opvolger moeten vinden en flink lobbyen.

- Rondvraag publiek.
-

-

-

-

Mw. Naeff heeft geen idee wat er gaat gebeuren met de veerpont en blijkbaar is er niemand die
dat weet. De voorzitter laat weten dat een nieuwe veerpont niet tot de mogelijkheden behoort,
de veerpont is eigendom van de Ronde Venen. Amstelveen geeft hier geen bijdrage aan. De pont
is wel gereviseerd maar gaat geen jaren meer mee. Deze discussie loopt al een aantal jaar. Het
LTO is ermee bezig geweest en ook is er een item op tv geweest. Vooralsnog kan het
landbouwverkeer gebruik maken van de Irenebrug.
Dhr. Meijer laat weten te zijn uitgenodigd door dhr. Prent om eens mee te gaan naar de
Dorpsraad. Nes heeft te maken met hele specifieke zaken, zoals de pont en landbouwvoertuigen
die erdoor moeten. Het was een buitengewone ervaring.
Dhr. Boelrijk geeft aan dat het jaagpad naar Uithoorn bijna niet meer te zien is en de schoeiïng is
ook slecht. Ook in de damwand bij de pont zitten gaten en holen. Dhr. van Tongeren laat
nogmaals weten dat er 2x per jaar wordt gemaaid.
Dhr. v.d. Lelie laat weten dat de recreatiepont wel in de vaart blijft. Deze is echter niet
noodzakelijk en de pont bij Nessersluis is dit wel. De voorzitter geeft aan dat de recreatiepont
van het groengebied Amstelland is en wordt betaald met geoormerkt geld.

___________________________________________________________________________
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 13
januari 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
Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpsraad!
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Vrijdag 16 januari in Dorpshuis De Nesse
”Soep en Sandwich en Zo”
In ons kleine dorp Nes bieden we deze keer Wereldgerechten aan:

verrassende groenten-/vleesmixen uit verschillende landen,
met daarbij rijst of pasta of ??
Dorpshuis open van 17-19:15 uur; buffet open van 17:30 tot 19 uur
In verband met de inkoop uiterlijk aanmelden op donderdag 15 januari
per e-mail naar denesse3@ziggo.nl

Kandidaten voor de Dorpsraad van Nes aan de Amstel gezocht!
Beste Nessers (m/v),

‘De Dorpsraad moet voortbestaan, meld u daarom als kandidaat
aan!’
Op 27 mei 2015 zijn er weer verkiezingen voor de Dorpsraad van Nes aan de Amstel.
De Dorpsraad is een uit zeven gekozen leden bestaand adviesorgaan. Zij brengen
zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Gemeenteraad van Amstelveen over
zaken die van belang zijn voor (het kiesdistrict) Nes aan de Amstel. Daarnaast treedt
de Dorpsraad ook op als belangenbehartiger voor (de bewoners van) Nes aan de
Amstel bij andere instanties en instituten.
Het zou mooi zijn als de Nessers op 27 mei weer kunnen kiezen uit een groot aantal
kandidaten voor de zeven posities in de Dorpsraad. De Dorpsraad hoopt op een
mooie mix van kandidaten: mannen & vrouwen / oud & jong / uit dorpskern &
buitengebied.
Alle stemgerechtigde Nessers kunnen zich voor deze verkiezing kandidaat stellen.
Iedere kandidaat moet tenminste vijf stemgerechtigde Nessers vinden die zijn of haar
kandidatuur ondersteunen. Begin april (exacte datum wordt nog bekend gemaakt)
sluit de kandidaatstelling.
Is uw interesse gewekt en wilt u er meer over weten, aarzel dan niet om met leden
van de Dorpsraad contact op te nemen:
•
•
•
•
•
•
•

Dick de Jong, tel.nr. 582433
Herman Ruhe, tel.nr. 582384
Ivor Bergmans, tel.nr. 06-26559064
Cor Portengen, tel.nr. 582781
Henk van Schaik, tel.nr. 582303
Ron Ellens, tel.nr. 06-57225677
Bart Wesselingh, tel.nr. 06-51498549

U kunt ook contact opnemen met de secretaris van de Dorpsraad, Inge Ellens,
( 020-540 47 27 of via e-mail i.ellens@amstelveen.nl .
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Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest Amstelland
o.l.v. René Schumacher m.m.v. Walther Deubel, tenor
Zondag 11 januari 2015, St. Urbanuskerk, Nes aan de Amstel
Aanvang 14.15 uur, toegang gratis!!
www.seniorenorkestamstelland.nl

Bent u benieuwd naar de Wijkspiegel Nes aan de Amstel? Check de
website!

Gevraagd:
Vrijwilligers die zich willen inzetten voor de jeugd van Nes voor
diverse activiteiten.
Aanmelden bij Bart Wesselingh via bartwesselingh@live.nl
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