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

De Dorpsraad van Nes aan de Amstel wenst u allen
een zeer gelukkig en gezond 2018 toe!
Informatiebulletin 1 / Januari 2018
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 12 december 2017 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen
- Dhr. Ruhe laat weten dat hij aanwezig is geweest bij het Wijkenoverleg. Gebleken is dat veel

wijken dezelfde problemen hebben: o.a. openbaar vervoer en afval.
- Behandeling van de actielijst (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0156, website: de webbouwer heeft voorgesteld om aan een aantal personen van verenigingen,
dorpshuis, kerk en andere betrokken instanties, de inlogcodes van de website te verstrekken zodat men
zelf mededelingen kan plaatsen. Hierdoor zal de website ook meer bekeken worden.
- 0157: Openbaar vervoer: er is inmiddels gebruik gemaakt van FLEXX. Het is wel belangrijk om de juiste
app te downloaden. Via de app is ook te zien waar de auto zich op dat moment bevindt. Er liggen folders
in het Dorpshuis. Deze zijn ook huis-aan-huis bezorgd.
- 0162: smilies: de smilies liggen nog steeds op de werf. Er zal worden gevraagd of er nieuwe smilies
kunnen komen.
- 0165: bij de oversteekplaats N201 is geen verandering. Er zal nogmaals worden gevraagd om een
reactie op de brief die al in april j.l. is verstuurd naar de Provincie NH.
Ingekomen stukken
- 23 november: email van dhr. Wortel van de Gemeente De Ronde Venen waarin hij aangeeft dat de
tarieven van de pont niet zullen wijzigen wanneer de nieuwe exploitatie van start gaat.
- 27 november: email van het Sportbedrijf waarin wordt aangegeven dat het aantal kinderen die de
Buitenspeelbus bezoeken in Nes drastisch daalt en de kinderen worden ook steeds ouder. Er wordt in
overweging genomen om Nes het volgend jaar niet meer te bezoeken.
- 11 december: email van dhr. de Rooy met een plan voor een kindvriendelijke ijsbaan. E.e.a. blijkt toch
complexer dan gedacht. Mw. Meulenbelt zal dhr. de Rooy inlichten.
- 11 december: email van Frans Wesselingh waarin hij vraagt of de bouwvergunning voor het perceel aan
de Amsteldijk 202 conform de bestemming is.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
- 8 november: verzoek voor een bijdrage aan de verbouwing van het Dorpshuis. Er wordt akkoord
gegaan met een bijdrage van € 400,- 30 november: aanvraag van Happy Nes voor een bijdrage aan de feestelijke afsluiting. De Dorpsraad
gaat akkoord met het gevraagde bedrag van € 200,-.
- Rondvraag-

- Dhr. van Leeuwen geeft aan dat er in Amstelveen bordjes hangen met de aanduiding
‘buurtpreventie’. Dhr. vd Werff laat weten dat deze bordjes al oud zijn en dat er geen

bordjes met dergelijke aanduiding in Amstelveen meer worden geplaatst.
- Dhr. Ruhe geeft aan dat er geruchten zijn dat er in een leegstaande boerderij aan het eind
van de Middenweg een AZC zou worden gevestigd. Dit wordt nagevraagd bij de gemeente.
- Dhr. Lambalk vraagt zich af waarom de teruggeplaatste schommel een stuk kleiner is.
Ook zou dhr. Lambalk graag zien dat er plastic touw wordt gebruikt i.p.v het gewone touw.
Dit blijft nat.
- Dhr. Lambalk zou graag zien dat er nog een informatie avond komt om ook de bewoners
van Nes te informeren over de ondergrondse vuilcontainers. Dit zal worden gevraagd.
- Dhr. Lambalk laat weten dat de brug over de Ringsloot is vervangen. E.e.a. heeft wel wat
overlast veroorzaakt. Ook geeft dhr. Lambalk aan dat de brug niet geschilderd is.
- Dhr. van Leeuwen meldt dat de mensen die aan de brug hebben gewerkt op grove manier
zijn uitgekafferd door passanten. Het is zeer triest dat dit gebeurd.
.

7. Rondvraag publiek
- Dhr. v.d. Werff laat weten dat het nog niet bekend is of de huidige schippers van de pont
zullen blijven.
- Mw. Naeff vraagt of er al is gesproken over glasvezel. In de gemeenteraad is daar een vraag
over gesteld.
- Mw. Ekkelkamp zou graag bij een Dorpsraadvergadering uitleg willen hebben over FLEXX.
- Mw. Ekkelkamp meldt dat het bordje mbt de afvalinzameling op maandag er nog steeds
hangt.
- Dhr. de Bruin heeft vernomen dat er wellicht uitbreiding komt in Nes door woningen te
bouwen. Dhr. Ruhe laat weten dat er op dit moment geen concrete plannen zijn.
- N.a.v. het idee voor een ijsbaan vraagt dhr. v.d. Lelie zich af waarom de ijsclub niet is
ingeschakeld.
- Tjerk vraagt aandacht voor het schoonhouden van de stoep bij sneeuwval. Bij stoepen die
niet zijn geveegd en waar het te gevaarlijk is voor hem, hoeft de post niet te worden
bezorgd. Deze oproep wordt in januari en februari in het Informatiebulletin geplaatst.
- Tjerk is bezorgd over de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainer. Hij verwacht dat het
een vuilnisbelt wordt. Ook merkt hij op dat, als mensen niet goed kunnen horen, zij dan
meer vooraan moeten gaan zitten.
……………………………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 9 januari 2018
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. Uitleg van FLEXX door dhr. Rick de Vries van Connexxion
3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 12 december 2017
4. Behandeling van de 'Actielijst'.
5. Ingekomen & uitgaande stukken
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!

Wilt u meer weten over FLEXX? Dhr. de Vries van CONNEXXION zal bij de
vergadering van 9 januari 2018 e.e.a. uitleggen. Ook vragen wij uw
ervaringen.
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Vrijdag 19 januari in Dorpshuis De Nesse

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

Het menu:
onze wereldberoemde erwtensoep
en een stevige linzensoep,
met daarnaast ook nog winterse broodjes.
Laat de winter maar komen!
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 januari via denesse3@ziggo.nl

DENKT U BIJ SNEEUW AAN ONZE POSTBODE??
ZORGT U ERVOOR DAT UW STOEP SNEEUWVRIJ IS? DE POSTBODE NIET VERPLICHT
UW POST TE BEZORGEN BIJ GEVAARLIJKE SITUATIES.
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UITNODIGING
Nieuwjaarsborrel in Dorpshuis “De Nesse”, voor alle Nessers,

zondagmiddag 7 januari 2018,
van 15 tot 17 uur
Onder het genot van een hapje en een drankje, u aangeboden
door het bestuur van de Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel,
zult u aan vele buurtgenoten uw beste wensen persoonlijk
kunnen overbrengen.

Nieuwe Nessers worden uitdrukkelijk uitgenodigd!

Eén van uw goede voornemens voor 2018:

“Ik wil meer bewegen en werken aan mijn conditie” !!!
Kom dan naar SMILE FIT 55+
Vanaf 10 januari 2018 Iedere woensdag van 13.45 tot 14.45 uur
in
Dorpshuis ‘De Nesse’.
Een uurtje sporten voor alle niveau’s. Kom een keertje langs om te kijken of
het wat voor u is of loop eens binnen voor een (gratis) proefles.
Inlichtingen bij: Michael Weber (020-379 25 23) of Joop Goertz (020-354 31
82).
OPROEP
Toen in 1941 de Oranje Vereniging door de Duitse bezetter werd verboden is na de oorlog in
1945 het Oranje Comité opgericht. Tot dit jaar heeft het Oranje Comité jaarlijks op de
verjaardag van de koningin/koning kinderspelen georganiseerd in Nes aan de Amstel.
In 2018 gaat dit niet gebeuren. Het Oranje Comité heeft geen leden die dit kunnen
organiseren. Wilt U lid worden van het Oranje Comité om U in te zetten voor het organiseren
van de kinderspelen op 27 april neem dan contact op met:
Gea van den Ancker
De Oude Visscher 13
0297-582123
g.vdancker@hetnet.nl
Voor het dorpsfeest in 2018 op 15, 16 en 17 juni zijn er voldoende leden en gaat gewoon door.
Er zijn dus alleen voor het organiseren van de kinderspelen op koningsdag leden voor een
nieuw comité nodig.
Het Oranje Comité.
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