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

Informatiebulletin 6 / Juni 2015.

Vanaf 8 september 2015:
De nieuwe Dorpsraad van Nes aan de Amstel:
---Marco Lambalk
Erna de Lange
Erik van Leeuwen
Sandra Meulenbelt
Mayra Peters
Herman Ruhe
Bart Wesselingh
----

Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 12 mei 2015 zijn onder meer de volgende onderwerpen
aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen Dhr. Bergmans zal de laatste stand van zaken mbt de pinautomaat nog op de mail zetten.
Dhr. Ellens meldt dat er bij de kofferbakmarkt van vorige week weer heel veel auto’s in de berm
stonden geparkeerd terwijl er nu voor een groot parkeerterrein was gezorgd. Wellicht zou de
volgende keer een verkeersregelaar kunnen worden ingeschakeld.

- Behandeling van de actielijst - (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
-0150: aanvraag Schipholfonds: Dhr. Bergmans heeft een offerte opgevraagd voor de aanschaf van een
voetbalkooi met geïntegreerde doeltjes en baskets. De kosten hiervan bedragen € 30.00,- Hierin zijn ook
de onderhoudskosten opgenomen. Bij goedkeuring van de aanvraag zal er gen eigen bijdrage worden
gevraagd. Er wordt contact opgenomen met de scouting om de aanvraag in te dienen. Er wordt contact
opgenomen met dhr. Van der Net van de gemeente voor het opstellen van een onderhoudslijst. Wel zal er
een vrijwilliger 1x per maand het kunstgras moeten vegen en er zal streng voor worden gewaakt dat er
geen sigarettenpeuken worden uitgetrapt op het kunstgras. E.e.a. zal dus moeten worden verzekerd.
Dhr. Bergmans onderneemt verdere actie.
-0038: kassencomplex AZ 181 cd: Er worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van 2 woningen.
-0139: fietspad naar de Middenweg: er is geen nieuws te melden. Er is nog geen notariële overeenkomst.
Nieuw aandachtspunt is de vervanging van de riolering in Nes. Er zal aan Kees Beets van de gemeente
worden gevraagd of hij bij de laatste Dorpsraadvergadering van dit seizoen op 9 juni een voorlichting
wil geven over de komende werkzaamheden in het dorp.
-

Ingekomen stukken
15 april: brief van wethouder Bot in antwoord op de vraag m.b.t. het onderhoud van het Jaagpad. Het
probleem van overgroeien van het pad wordt onderkend, voortaan zal er 3x per jaar worden geklepeld.
4 mei: brief van dhr. Wieffering, beleidsmedewerker Verkeer, in antwoord op de wens om het openbaar
vervoer van en naar Nes te behouden en uit te breiden naar de avond en weekenden. Dhr. Wieffering geeft aan
dat deze wens zal worden meegenomen in het voorbereidingstraject t.b.v. de aanbesteding.
7 mei, email van dhr. Bergmans waarin wordt aangegeven dat de vergunning voor het Dorpsfeest een eindtijd
heeft van 01.00 op vrijdag en zaterdag.

- Uitgaande stukken –
15 april, brief aan Liander over de communicatie inzake de werkzaamheden in Nes. Liander heeft hierop
geantwoord op 7 mei dat de omwonenden middels een brief vijf dagen van te voren hiervan op de hoogte
waren gesteld.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
De scouting heeft een bijdrage gevraagd van € 100,- voor de aanschaf van nieuwe voetballen. Deze
aanvraag is goedgekeurd.
- RondvraagDhr. Wesselingh geeft aan de dat het stukje Hollandsche Dijk tot aan het gemaal ’s avonds wel
heel erg donker is. Vraag is of daar een paar lantaarnpalen kunnen worden geplaatst.
Er zijn richtingborden naar Nes aan de Amstel geplaatst bij de rotonde voorbij de Hollandsche
Dijk.
Dhr. Wesselingh laat weten dat de Nesser Boys zullen optreden bij het Dorpsfeest. Er is eigenlijk
een beamer nodig. Vraag is of deze kan worden aangeschaft voor het dorp. Optie is éénmalig
huren. De prijskaartjes moeten wel naast elkaar worden gelegd. Er kan wellicht ook een beamer
worden geregeld via de discotheek.
Dhr. Ellens heeft opgekeken van een uitzending van RTV NH over Nes aan de Amstel. Er werd een
dame geïnterviewd die niet eens woonachtig was in Nes en verder was het duidelijk dat e.e.a.
was aangevraagd door het Dorpshuis. Jammer dat er geen contact met de Dorpsraad is
opgenomen. De verwachting is dat er toch wel een wisselwerking tussen Dorpshuis en Dorpsraad
zou zijn. De voorzitter zal e.e.a. informeel melden aan de voorzitter van het Dorpshuis.
Dhr. Ellens laat weten dat de ‘smilies’ inmiddels al een jaar op dezelfde plek hangen. Het wordt
tijd voor een andere plek. De 30 km. smilie moet wel eerst gerepareerd worden.
Dhr. Bergmans meldt dat de vlotten die door de scouting worden gebouwd om op de Amstel te
racen, stelselmatig worden vernield. Dhr. Bergmans hoopt dat er mensen zijn die dit zien en de
vandalen hierop aanspreken.
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- Rondvraag publiek - Mw. Van Schaik vindt de openingstijd van het stembureau (van 14.00 tot 19.00 uur) niet handig. Ook
laat zij weten dat zij zich stoort aan de oranje knipperlichten aan de kom van het dorp. Deze zijn
verblindend. Er zal worden gevraagd of deze lichten wat minder fel kunnen worden afgesteld.
- Dhr. Rijnbeek vraagt wanneer er een nieuwe voorzitter van de Dorpsraad wordt gekozen. Er wordt
geantwoord dat dit plaatsvindt tijdens de installatie van de nieuwe Dorpsraad op 1 september.
- Mw. Meulenbelt vraagt wanneer de nieuwe Dorpraad voor het eerst vergaderd. Dit zal zijn op 8
september.
- Mw. Peters vraagt naar de tijdstippen van het maaien van het Jaagpad. Bij de Nesserlaan wordt al 3x
per jaar gemaaid.
- Mw. Meulenbelt vraagt of zij de verordening en statuten van de Dorpsraad kan krijgen. De secretaris
laat weten dat de gekozen nieuwe leden een pakket krijgen toegestuurd waarin o.a. deze stukken zitten.

………………………………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad, tevens de laatste van de huidige raad, zal
plaatsvinden op dinsdag 9 juni 2015 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 mei 2015.
3. Behandeling van de 'Actielijst'.
4. Ingekomen & uitgaande stukken.
5. Onderzoek geloofsbrieven van de nieuw gekozen leden van de Dorpsraad.
6. Activiteiten & Leefbaarheidsbudget.
7. Wat verder ter tafel komt.
8. Rondvraag & Sluiting.
9. Rondvraag publiek.
Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpraad!

……………………………………………………………………………………………………………………………
Verkiezingsuitslag:
Bij de verkiezingen van 27 mei jl. voor een nieuwe Dorpsraad van Nes aan de Amstel, hebben 295
stemgerechtigden als volgt hun stem uitgebracht:
Naam

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mayra Peters
Sandra
Meulenbelt
Erna de Lange
Herman Ruhe
Marco Lambalk
Bart
Wesselingh
Erik van
Leeuwen
Ron Ellens
Henk Hurriën

Aantal geldige
stemmen
155
130
127
119
107
89
54
48
47

Op 1 september 2015 kiezen de leden van de Dorpsraad, uit hun midden, een voorzitter en een
dagelijks bestuur.
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