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Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 10 mei 2016 zijn onder meer de volgende onderwerpen
aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen –
- Het nieuwe speeltoestel is inmiddels gerepareerd. De gemeente heeft geconstateerd dat de schade met
opzet is toegebracht.
- Er komt geen tijdelijke constructie voor uitgaand verkeer naast Cantina del Corazon.
- De facturen voor het onderhoud van de AED’s zijn door de Dorpsraad betaald.
- De festiviteiten zoals deze zijn geïnventariseerd door Marco Lambalk kunnen zoals gepland doorgaan.
- De voorzitter geeft aan dat het Wijkenoverleg op 24 november zal plaatsvinden in het Dorpshuis.
- Er worden minidoeltjes onder de baskets geplaatst.
- Voor de WhatsApp groep hebben al een aantal personen zich aangemeld.
- Behandeling van de actielijst - (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
-0155: Werkzaamheden in Nes: op korte termijn wordt er een brief aan alle huurders van Eigen Haard
verzonden.
-0156: nieuwe website: de webdesigner heeft laten weten dat de nieuwe website op 30 mei in de lucht
Gaat en voor iedereen zichtbaar zal zijn. Het emailadres info@nesaandeamstel.nl blijkt al geruime tijd niet
meer te werken.
-0158: Verkeersveiligheid in Nes: dhr. Kreukels van de gemeente zal onder voorbehoud bij de volgende
Dorpsraadvergadering het concept plan m.b.t. de verkeersveiligheid presenteren.
-

Ingekomen stukken
-19 april: email van Louise Teerink over de Buitenspeelbus. De Buitenspeelbus zal dit jaar ook weer naar
Nes komen en wel in de 2e week van de zomervakantie.
Medio april: omgevingsvergunning voor de plaatsing van een TOP (Toeristisch Overstap Punt). Dit is een
betonnen zuil waarop fietspaden en toeristische plekken op worden vermeld. Deze TOP zou worden
geplaatst in de Pastoor van Zantelaan. De Dorpsraad ziet de noodzaak niet om een dergelijk object te
plaatsen. Dit zal worden doorgegeven aan de betreffende afdeling bij de gemeente.
-3 mei: brief van dhr. Groot van de gemeente met daarin antwoord op de vraag om de strook van de
Middenweg te asfalteren. Dhr. Groot geeft in de brief een aantal redenen aan waarom de weg niet zal
worden geasfalteerd.

- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
Er zijn twee aanvragen ingediend:
Happy Nes heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage om het seizoen feestelijk af te sluiten met
een voetbaltoernooi. Hierbij zijn ouders en dorpsgenoten welkom om kennis te maken met Happy Nes. Er
wordt besloten om een bijdrage van € 175,- toe te kennen.
De Nesser damesvereniging bestaat 65 jaar en dit wordt gevierd met een lustrumreis naar Texel.
Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd. Er wordt besloten om een bedrag van € 200,- toe te kennen.
- RondvraagSandra Meulenbelt vraagt om nog voor de zomersluiting aan de ambtenaar die de
woonagenda heeft opgesteld te vragen hoe het staat met de voortgang van de Woonagenda en
of de Raad binnenkort besluit over de voorrangsregeling voor Nessers en gezinnen. Sandra zal
contact opnemen met de betreffende ambtenaar.
- Rondvraag publiek
- Dhr. de Rover vraagt n.a.v. het concept verkeersveiligheid inzake de
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Amsteldijk Zuid of dit binnen of buiten de bebouwde kom van Nes betreft. Er
wordt geantwoord dat dit beide is.
Tjerk vindt het prima als bewoners van de Amsteldijk zelf maaien, maar heeft
wel het verzoek om het gemaaide gras van het wegdek te verwijderen. Dit
omdat het gevaar bestaat dat hij uitglijdt over het pas gemaaide gras.
Tjerk laat weten dat zijn dochter foutief is gequote in het Informatiebulletin
m.b.t. het nieuwe fietspad. Zij had aangegeven dat zij het fietspad niet veilig
vond. Waarvan akte.
Mw. Ekkelkamp heeft in het vorige Informatiebulletin gezien dat er een extra
agendapunt was toegevoegd met als onderwerp De Wijde Blik. De beschrijving
m.b.t. dit agendapunt was niet terug te vinden in het Informatiebulletin. De
secretaris geeft aan dat in elk Informatiebulletin als eerste zin is te lezen dat
het volledige verslag is te vinden op de website.
Mw. Copier merkt op dat er in verhouding wel weinig wordt gegeven uit het
activiteitenbudget aan de Nesser Dames voor het 65 jarig bestaan. Dit in
verhouding met wat er wordt gegeven aan nieuwe club voor jongeren, zij
hebben al 3x geld gehad. Mw. Wesselingh, de indiener van de aanvraag is er
tevreden mee. De aanvraag was verstuurd naar info@nesaandeamstel.nl, maar
het blijkt nu dat dit mailadres niet werkt. Dit euvel zal op 30 mei zijn opgelost
als de nieuwe website in de lucht gaat.
Er wordt opgemerkt dat de zwemsteiger stuk is. Dhr. van Leeuwen laat weten
dat hij dit zal repareren. Ook wordt gemeld dat de smiley die bij de ingang
van het dorp in een boom hangt, niet is te zien. Er zal worden gevraagd of de
smiley ergens anders kan worden geplaatst.
Astrid Jurriën merkt op dat de JOP geen toegevoegde waarde heeft, deze
kan eigenlijk wel weg omdat de JOP lek is en wordt besmeurd. De meeste JOP’s
zijn groter en langer. Er zal worden afgewacht tot alles klaar is.
Mw. Wijnstok klaagt over een berkenboom waarvan de gevallen bladeren
haar dakgoot verstopt. Tevens heeft zij last van de kleverige luizen die op haar
auto vallen. Vraag is of deze boom van de gemeente is. Wilco van Rijn meldt dat
er geen bomen worden omgehakt omdat er bladeren van af vallen. Als er
een andere boom voor in de plaats komt geeft deze weer overlast van een
andere aard. Mw. Wijnstok kan een verzoek bij de gemeente neerleggen.
Mw. van Rijn laat weten dat zij al een jaar bezig is met de aanleg van een
nieuwe schoeiïng. Eigen Haard heeft hier toestemming voor gegeven. Vraag is
wanneer de gemeente toestemming geeft. De voorzitter raadt mw. van Rijn aan
om de gemeente te benaderen, de Dorpsraad is hier geen partij in.

……………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 14 juni 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 10 mei 2016
3. Behandeling van de 'Actielijst'.
4. Ingekomen & uitgaande stukken (o.a. glasvezel, lancering nieuwe website, onder voorbehoud:
verkeersveiligheid)
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!

M.b.t. de bijlage (Nieuwsbrief bewonerscommissie): de Dorpsraad voegt deze bij namens de
bewonerscommissie zodat iedereen optimaal geïnformeerd wordt.
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OPROEP!!
WhatsApp Buurtpreventie groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Via een WhatsApp
groep kun je verdachte situaties delen met bewoners om je heen. Opvallende situaties
waarvan je je afvraagt of ze wel kloppen of is het wel oké? Denk bijvoorbeeld aan (vermoeden
van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling.
Whats App Buurtpreventie, nu ook in Nes! Doet u mee? Een flink aantal Nessers hebben zich
al aangemeld. Voor informatie kijk op http://wabp.nl en meld u aan bij de secretaris
(i.ellens@amstelveen.nl) onder vermelding van uw telefoonnummer en adres.
Glasvezel voor thuis
Het initiatief OpGlas ondersteunt burgers die samen met de gemeente actief werk willen
maken van glasvezel in hun woonplaats. Nu vallen dorpen in het buitengebied, zoals Nes,
vaak buiten de boot wanneer het aankomt op snelle glasvezel verbindingen. Op de website
www.opglas.nl vindt u alle informatie over dit voor ons zo belangrijke onderwerp. U kunt er
onder anderen lezen hoe u mee kunt doen aan vraagbundeling. Wanneer wij met z’n allen
aangeven dat wij ook glasvezel willen, kan de gemeente er vervolgens werk van maken dat
ook Nes straks aansluiting heeft op de digitale snelweg middels een supersnelle
glasvezelverbinding!
Meldt u allen aan!
Ga naar www.opglas.nl en klik op de rode button met de tekst ‘Meld u vrijblijvend aan!’ en vul
het formulier in. Dit verplicht u verder tot niets. Op dit moment is het belangrijkste doel om in
kaart te brengen waar de behoefte aan snel en betrouwbaar internet leeft.

STORING ZIGGO
Wie heeft er nog steeds last van ‘mozaïekbeeld’ op de tv of andere storingen
met Ziggo? U kunt dit melden bij de secretaris (i.ellens@amstelveen.nl).
Graag bij de melding aangeven om wat voor storing het gaat. Na
inventarisatie zullen de meldingen worden doorgegeven aan de
contactpersoon van Ziggo.

Vrijdag 10 juni HappyNes voetbaltoernooi, komt u ook kijken?
In het najaar van 2015 is een groepje enthousiaste ouders/vrijwilligers gestart met een
activiteitenprogramma voor de middelbare schooljeugd van Nes aan de Amstel onder de
naam HappyNes. HappyNes is al vanaf het begin een groot succes en voldoet duidelijk aan
een behoefte. Er zijn 37 leden en de opkomst is blijvend hoog.
Op vrijdag 10 juni is er alweer de laatste HappyNes van dit seizoen. Deze willen we
feestelijk afsluiten met een HappyNes voetbaltoernooi van 20 tot 22 uur bij het
scoutinggebouw!
Een mooie gelegenheid om ouders, de huidige groep 8 leerlingen (als potentiële Happy Nes
leden) en andere dorpsgenoten uit te nodigen en kennis te laten maken met Happy Nes.
Tijdens deze feestelijke afsluiting wordt er ook een diavoorstelling vertoond van alle
opkomsten van Happy Nes tot nu toe.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en onze jeugd aan te moedigen!
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Programma dorpsfeest Nes aan de Amstel
17, 18 en 19 Juni 2016
Vrijdag:
15:30 Uitslag ballonnenwedstrijd voor de feesttent!!
15:45 Spelactiviteiten voor de tent.
Tijdens het bovenstaande is Hans Patat en bar open op het feestterrein.
19.30 DE KLASSIEKER VAN NES “ FC NES UNITED-THE OLD STARS(nesser voetbalsterren van weleer”),
Op het sportveld bij de scouting.
21.00 Dansen in de feesttent met “De Nieuwe Band”, gratis entree, muziek tot 01:00

Zaterdag:
10:00
14:00
16:30
17:30
19:30
21:00

Vrijmarkt op het veld voor de feesttent.
Pupillenvoetbal, inschrijven via school.
Muzikaal optreden van Seniorenorkest Amstelland
Dorpsmaaltijd in de feesttent georganiseerd door VOLDANES.
Slob- en Slotenrace, inschrijven 19.00 in de feesttent. IJsclub ONDER ONS.
Decibel drive-in show in de feesttent, gratis entree, muziek tot 01:00.

Zondag:
12:00
11:00
14:00
15:00
17:00
20:00
22:00

Voetbal 6 x 6 op het sportveld, georganiseerd door de scouting.
Kerktoren beklimmen voor iedereen zonder hoogtevrees, tot 14.00!!!!
Volksspelen.
Tobbetje steken, het mooiste “mooi weer spel”.
BARBEQUEN bij dorpshuis “De Nesse”. Gezellig samen lekker eten met een drankje.
Optreden; “Nes Zingt HARM!!!!!”, het weekend dansend en zingend afsluiten.
Einde, sluiting van alle activiteiten na het zingen van het “Nesser Volkslied”.

Het dorpsfeest wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende bedrijven uit de omgeving:
Hoofdsponsors:
IJdoorn B.V.
Timmerbedrijf G. van den Ancker
EvL infra – Erik van Leeuwen
Transportbedrijf P.J. de Dood
Renault Nieuwendijk
Sponsors:

Melkveehouderij Kees Lambalk, Eva van Tol, Taijiquan en Qigonschool Van Geel,
Strijland bedrijventerrein, De Wijnschuur, Frank Nieuwendijk Tuinbouwgoederen,
Jan Vermeij Asfalteringen, Kwekerij F. Wesselingh, Kwekerij Fondie Plant,
Zomerbloemenpluktuin Annemarie Fontijn, Zeldenrijk Groenvoorziening, Boerin en de
Kok, Autopolder, Stal Zadelpret, Aannemingsbedrijf M.P. Meijers Abcoude,
Theo van Duren Hovenier, Fam. B. Baas, Leo van Tol Timmerwerken, Tarzan
Boomspecialisten, Korrel plant, Roos en Floor Oudshoorn, Melkveebedrijf van Blaaderen,
Boerderij Bouwlust, Kok-Oosthuizen, Betonijzervlechterij Blom, Amstel-Horsehotel.
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