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De Dorpsraad van Nes aan de Amstel wenst u
allen een zeer gelukkig en gezond 2016 toe!
Informatiebulletin 1 / Januari 2016.
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 8 december 2015 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen –
- Guus Koppenaal en Petra Vermond van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling (Gemeente Amstelveen) zijn
aanwezig geweest om e.e.a. ter vertellen over de omgevingsvergunning en dan met name de aanvragen
die buiten het bestemmingsplan vallen.
- De plaatsing van verlichting aan het stuk Hollandsche Dijk richting Uithoorn zal naar verwachting nog
dit jaar plaatsvinden.
- De fietsstroken in- en buiten de kom van Nes zullen volgend jaar worden voorzien van een nieuwe
verflaag.
- Behandeling van de actielijst - (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0139: fietspad naar de Middenweg. Er zal begin januari worden gestart met de aanleg. Men verwacht
voor het broedseizoen gereed te zijn.
-0142: boten in de Amstel: Er komt een inhoudelijke brief van de afdeling VVH (gemeente Amstelveen).
De voorzitter heeft wethouder Raat gesproken.
- 0149: Veerpont: Op 17 december zal de veerpont wederom worden besproken in de Raad van gemeente
De Ronde Venen. De pont blijft als autoveer in de vaart. Er wordt nog beslist of er wordt gerenoveerd of een
nieuw pontveer wordt aangeschaft.
- 0157: Openbaar vervoer: de voortgang m.b.t. de nieuwe aanbesteding wordt toegevoegd aan de actielijst.
Ingekomen stukken
- 18 november: voorstel voor verbeterpunten i.h.k.v. de verkeersveiligheid. Het voorstel is naar de gemeente
verstuurd om ernaar te kijken m.b.t. de mogelijkheden. Zodra er een antwoord komt zal dit worden
gepubliceerd op de website.
-18 november: hondenpoep probleem in Nes. Rond de school worden honden uitgelaten op het speelveld
terwijl dat daar verboden is. Binnen de kom van Nes mogen honden niet loslopen. Buiten de kom wordt dat
gedoogd. Het is wel zaak dat de aldaar achtergelaten hondenpoep wel wordt opgeruimd (poepzakjes zijn in
de automaat bij de Kerklaan te verkrijgen), aangezien honden drager kunnen zijn van de Neospora Cranium
parasiet. Deze parasiet veroorzaakt embryosterfte bij koeien. De koe krijgt de parasiet binnen via het voer
(gras en hooi). Ook kunnen achtergelaten tennisballen (hondenspeeltjes) de dood van koeien veroorzaken als
stukjes van de bal in het voer terechtkomen. De koe krijgt een darmverstopping en sterft.
- Uitgaande stukken –
- Brief aan de gemeente Uithoorn inzake het richtingbord dat niet zichtbaar is vanwege het feit dat er
bomen voor staan.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
Dorpshuis de Nesse heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan de koop van een oven. Met een
oven kan meer variatie worden gebracht aan de gerechten bij de maandelijkse dorpsmaaltijd

Soep&Sandwich& Zo. De Dorpsraad gaat akkoord met een bijdrage van € 189,-, zijnde het aankoop
bedrag van de oven.
De Jonge Woudlopers hebben een aanvraag gedaan voor de Oudejaarsborrel en het oliebollen bakken
voor de jeugd. De Dorpsraad gaat akkoord met de aanvraag van € 100,-.
Happy Nes heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan de Gala Casino avond. Alle Nessers zijn
welkom om een kijkje te nemen tijdens de feestelijke afsluiting onder het genot van een drankje en een
hapje. De Dorpsraad gaat akkoord met een bijdrage van € 485,De Stichting Vrienden van de Urbanus heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan Kerst aan de
Amstel. De Dorpsraad gaat akkoord met een bijdrage van € 394,-. Hiermee is het budget voor Sociale
Samenhang in zijn geheel besteed.
- Rondvraag- Marco Lambalk vraagt of er al antwoord is op de vraag over de consequenties
van het asfalteren van de strook in de Middenweg. Volgens Wilco van Rijn
mag van de Provincie deze strook niet worden geasfalteerd. Destijds is een
vorm bedacht welke lijkt op een karrespoor.
- Marco Lambalk vraagt of er controle is op de houders van vergunningen van
een parkeerplek. Fred v.d. Werff geeft aan dat de gemeente dit doet.
- M.b.t. de invalidenparkeerplaats aan de Pastoor van Zantenlaan zal worden
gevraagd of bij het Dorpshuis daar behoefte aan is.
- Rondvraag publiek
- - Dhr. de Rover meldt dat de notulen van november niet op de website
staan. Sandra Meulenbelt zal nagaan waarom dit niet gelukt is.
- Mw. de Bordes zou het handig vinden als er, m.b.t. de werkzaamheden
in Nes, een commissie komt die iets kan doen voor de huiseigenaren.
Sandra Meulenbelt geeft dat dit is voorgesteld maar er is besloten dit
vooralsnog niet te doen omdat er een opzichter aanwezig zal zijn in de
bouwkeet. Mocht blijken dat e.e.a. toch niet goed verloopt dan kan er alsnog
een commissie worden opgericht.. Mw. de Bordes vraagt naar de Nadeel
Compensatie regeling. Sandra Meulenbelt licht toe dat hier alleen gebruik
van kan worden gemaakt in geval van onevenredig nadeel. In geval van
verzakking van de grond is daar geen sprake van. Mw. de Bordes vindt dat
dit wel het geval is omdat de gemeente bij de vorige werkzaamheden is
vergeten de riolering te onderheien. Daardoor moet het nu alsnog en alles moet
uit de tuin worden verwijderd. Mw. de Bordes geeft nog aan dat de leden van
de Dorpsraad veel onderling discussiëren en vraagt of zij dat niet vooraf aan de
vergadering kunnen doen. Sandra Meulenbelt geeft aan dat het juist belangrijk
is dat de discussie van de Dorpsraad zoveel mogelijk openbaar is.
- Dhr. van der Lelie vindt dat er wel heel snel een voorstel naar de gemeente
is gegaan over de verkeersveiligheid. Bij de vorige vergadering werd het e.e.a.
geroepen en dit is meteen naar de gemeente gegaan. Dhr. v.d. Lelie vindt het
nogal ondoorzichtig. De voorzitter geeft aan dat de suggesties voor
verkeersveiligheid eigenlijk meer een voorzet dan een voorstel zijn. De
gemeente komt met een voorstel naar aanleiding van de suggesties waarop de
Dorpsraad en ook de dorpsbewoners kunnen reageren. Ook geeft dhr. v.d. Lelie
aan dat de dame waar een invalidenplek zou worden gecreëerd hier niets van af
wist. De voorzitter antwoordt dat er naar aanleiding hiervan een vraag is gesteld
over een algemene invalidenparkeerplek.

……………………………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 12 januari 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 8 december 2015.
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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Bij de vergadering van 12 januari komt Alexander Meijer, de
‘nieuwe’gemeentesecretaris, kennis maken met de Dorpsraad.
Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpsraad!

Oproep:
Gelieve balletjes (rubber- of tennisballen) die
u gebruikt bij het spelen met de hond in het
buitengebied NIET in het weiland achter laten!
Deze balletjes komen bij het maaien van het gras
in het voer voor de koeien terecht. De koeien krijgen
een darmverstopping en gaan hieraan dood.

OPROEP AAN HONDENBEZITTERS
MAAK VAN HET SPEELVELD (BIJ DE SCHOOL) GEEN HONDENTOILET!!
Ondanks dat er poepzakjes voor de honden zijn, wordt er een toename van hondendrollen op het
speelveld naast de school geconstateerd.
Het speelveld is bedoeld om te spelen, zowel voor kinderen als voor honden, NIET ALS HONDENTOILET!
Het is voor niemand prettig als kinderen thuis komen met hondenpoep aan kleding en/of schoenen. Om
nog maar niet te spreken over het gevaar voor de gezondheid als gevolg van de hondenspoelworm en de
Neospora parasiet.. Zie kader over Neospora.
ALVAST BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!
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Herinrichting speelveld
Op de bestaande speelplaats wordt het klimglijtoestel vervangen voor een nieuw
klimglijtoestel met houten klimtorens. Daarnaast worden de veerelementen vervangen
voor 1 nieuw veerelement en wordt het huidige duikelrek vervangen door een nieuw
duikelrek. De ondergrond bestaat uit val dempende rubbertegels.
De huidige tennisbaan wordt vervangen door een grasveld waarbij de (vaste) doelen
haaks op het huidige basketbalveld worden geplaatst (de losse doeltjes worden
afgevoerd)
De verharding van het basketbalveld wordt opgeknapt (kuilen/ losliggende tegels
worden hersteld), de tafeltennistafel wordt verwijderd en er wordt een nieuwe bank
geplaatst ter vervanging van de huidige banken. Basketbalpalen en de muur worden
schoongespoten
De volleybalpalen in het gras worden vervangen voor nieuwe palen, de picknicktafels in
het gras blijven staan.
Naast de klimtorens wordt een duikelrek geplaatst
Er wordt drainage aangebracht onder het voetbalveld van natuurgras (naast het basketbalveld)

Daarnaast het de Dorpsraad verzocht om een nieuw afdak (JOP) te plaatsen voor de
jongeren.

Hondenpoep, ook schadelijk voor koeien
Neospora caninum is een van de belangrijkste besmettelijke oorzaken van verwerpen bij koeien.
Een infectie met Neospora leidt niet tot ziekteverschijnselen bij de koeien. Wel kan de parasiet
door weefselbeschadiging de dood van de ongeboren vrucht veroorzaken. In een vroeg stadium
van de dracht kan dit onopgemerkt blijven. Vooral bij pinken komen de
vruchtbaarheidsproblemen voor. Als de vrucht op een leeftijd van drie tot vier maanden sterft,
kan deze verdrogen of mummificeren en vaak pas maanden later worden afgezet. Als de vrucht
na de vierde maand van de dracht sterft, treedt vrijwel altijd binnen 48 uur abortus op. Een
enkele keer worden kalveren geboren met hersenafwijkingen ten gevolge van Neospora. Niet elk
geïnfecteerd dier verwerpt, maar kan de infectie wel overdragen. Neospora caninum is een
ééncellige parasiet die in 1984 voor het eerst bij honden werd onderkend. Dit verklaart de
toevoeging 'caninum' (Latijn voor hond). Rund en hond zijn betrokken bij de levenscyclus van de
parasiet. Overdracht van koe op kalf is de belangrijkste besmettingsbron. Meer dan tachtig
procent van de kalveren geboren uit besmette koeien is eveneens besmet. Op deze manier kan
een Neospora-besmetting zich vele generaties lang in het koppel handhaven. Waarschijnlijk blijft
een eenmaal besmet rund levenslang besmet. De meeste tijdens de dracht geïnfecteerde
kalveren worden op het oog gezond geboren. Een enkele keer worden kalveren geboren met
hersenafwijkingen ten gevolge van Neospora. Een rund kan op elke leeftijd worden besmet via
een eindgastheer. De hond is eindgastheer. De hond neemt besmet materiaal van het rund op,
bijvoorbeeld een verworpen vrucht, nageboorte of vruchtwater. Een tijdje later scheidt de hond
met de ontlasting besmettelijke oöcysten (eitjes) van de parasiet weer uit. Het rund kan deze
oöcysten vervolgens via het voer of het drinkwater opnemen. De besmetting wordt door het
rund niet met de mest uitgescheiden.

4

5

