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Informatiebulletin

/ Juni 2017

Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 9 mei 2017 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op
www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen
- N.a.v. de vergadering van de vergadering van 9 mei: er komt nog een uitgebreide
toelichting van Connexxion m.b.t. het nieuwe openbaar vervoer.
- Er is nog geen reactie gekomen m.b.t. het monumentenbord bij de kerk.
- Behandeling van de actielijst (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0161: Wilco van Rijn van de gemeente zal nagaan hoe het is gesteld met de bestrating
van het basketbalveld.
Ingekomen stukken
- 12 april: email van het Sportbedrijf. De buitenspeelbus komt in de 2e week van de zomer
vakantie, dus vanaf 31 juli t/m 3 augustus.
- 12 april: email van dhr. de Pijper van de Christen Unie waarin de Dorpsraad wordt uitgenodigd
om nader met elkaar kennis te maken en gedachten uit te wisselen op het gebied van zorg,
welzijn en maatschappelijke ondersteuning. E.e.a. moet wel worden toegespitst op de Nesser
situatie, bijvoorbeeld inzetten op meer woningen in Nes, snel internet in Nes en meer middelen
voor het Dorpshuis vanuit de gemeente.
- 13 april: email van dhr. Goedknegt waarin hij aangeeft dat op nieuwe website van Nes aan de
Amstel in het geheel geen activiteiten worden vermeld zoals voorheen wel het geval was. Alleen
de data van de Dorpsraadvergaderingen staan erop. Bij ‘laatste nieuws’ staat een item van 15
januari. Men heeft blijkbaar weinig te melden. De agenda van het Dorpshuis daarentegen staat
helemaal vol. Ook valt het op dat het aantal bezoekers op de dinsdagavond vergaderingen nog
nooit zo laag is geweest. Een aantal activiteiten worden wel in het Informatiebulletin vermeld.
Wat wel verbeterd is, is bijvoorbeeld de presentatie van de Dorpsraadsleden op de website.
Ook wordt nagelaten om bijvoorbeeld een overlijden te melden. Nu wordt dit pas een maand
later vermeld. Dhr. Goedknegt heeft op 8 april zijn email gestuurd maar kreeg pas weken later
een antwoord maar had verwacht toch zeker binnen 2 weken een serieus antwoord te
ontvangen.
-13 april: email van dhr. van Viegen waarin hij aangeeft dat de komende tijd zal worden
gekeken naar het kruispunt Nesserlaan/ Bovenkerkerweg. Er worden een aantal scenario’s
uitgewerkt voor het uitbreiden van capaciteit.
19 april: de gespecificeerde uitslag van de 2e Kamerverkiezingen zijn te vinden op de
website.
7 mei: email van mw. van ’t Schip waarin zij bezwaar maakt tegen de aanleg van drempels op
de Amsteldijk. Volgens mw. van ’t Schip is een flitspaal het enig goed werkend middel.

Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
-Op zondag 11 juni 2017 zal volleybalclub VD De Nes voor de 27 e keer het jaarlijkse buiten
Volleybaltoernooi organiseren, bestemd voor alle inwoners van Nes. Dit jaarlijkse toernooi is
een breed gebeuren wat veel publiek trekt. Er wordt een bijdrage van € 265,- voorgesteld.
Dit voorstel is akkoord en zal worden toegekend vanuit het budget voor Sociale Samenhang.
- Happy Nes heeft een bijdrage gevraagd voor een weekend wadlopen. Er wordt akkoord
gegaan met een bijdrage van € 420,-. Dit bedrag komt ten laste van het Leefbaarheidsbudget
omdat bij deze activiteit niet alle inwoners van Nes kunnen meedoen.
- Mw. van ’t Schip heeft een bijdrage gevraagd voor een activiteit voor de oudere jeugd tijdens
het Dorpsfeest. Het betreft een graffiti clinic. Er wordt akkoord gegaan met een bijdrage van
€ 150,-. Aangezien deze activiteit niet bedoeld is voor alle inwoners van Nes komt dit bedrag
ten laste van het Leefbaarheidsbudget.
Rondvraag
- Op 17 mei aanstaande zal het nieuwe fietspad worden geopend.
- Dhr. Lambalk vraagt of er al antwoord is gekomen op zijn vraag mbt de schommel.
Dit zal worden nagevraagd.
- Er zal aan mw Titia Witte naar de voortgang van de woonagenda worden gevraagd.
- De voorzitter zal navraag doen mbt het ontwerpen van een wapen van Nes.
Rondvraag publiek
- - Mw. Naeff vraagt of er bewonersinitiatieven zijn binnengekomen. Er zijn tot nu toe
geen reacties ontvangen. Dhr. Lambalk had een idee voor tegels waar
paaltjesvoetbal mee kan worden gespeeld. Het bedrag wat dit zou kosten kwam
helaas niet in de buurt van het beschikbare budget van 10.000 euro.
Mw. Naeff meldt dat zij het Amstelveens Nieuwsblad niet meer krijgt.
Tjerk vindt dat het dorp mooi is opgeknapt. Er zijn ook mooie lantaarnpalen
geplaatst. Helaas heeft Tjerk nog een oude lantaarnpaal voor zijn deur. Hij zou ook
graag een nieuw exemplaar voor zijn deur willen hebben. Dit zal worden
nagevraagd aan de betreffende ambtenaar.
Dhr. v.d. Lelie vraagt naar het verwijderen van de wegversmallingen. Bij de kerk
wordt deze niet verwijderd. Bezwaren kunnen worden doorgegeven aan de
gemeente. Er zal worden gevraagd of dhr. Kreukels bij de volgende Dorpsraad
vergadering aanwezig kan zijn.
Dhr. Goedknegt merkt op dat er de hele avond wordt gepraat over dingen die
misschien zullen gaan gebeuren.
Dhr. Goedknegt meldt dat het carillon in de kerktoren voor het eerst het Wilhelmus
heeft laten horen. Bij het Dorpsfeest zal voor het eerst het Nesser Volkslied klinken.
De- volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 13 juni 2017
om 20.00 uur in Dorpshuis ‘De Nesse’, Pastoor van Zantenlaan 33.
U bent allen van harte welkom. De agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening & Mededelingen.
Vaststelling van de notulen van de vergadering van 9 mei 2017
Behandeling van de 'Actielijst'.
Ingekomen & uitgaande stukken (o.a. verkeersveiligheid)
Activiteiten & Leefbaarheidsbudget.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag & Sluiting.
Rondvraag publiek.

Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpsraad!
De volgende Dorpsraadvergadering vindt plaats op 12 september, na het zomerreces. Noteer
alvast in uw agenda!
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Programma dorpsfeest Nes aan de Amstel
16, 17 en 18 Juni 2017
Vrijdag:
15:30 Uitslag ballonnenwedstrijd voor de feesttent!!
15:30 Spelactiviteiten voor kinderen 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 NEXT GENERATION NES (de nieuwe
voetbalsterren uit Nes en omstreken). 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 Vrijmarkt op het veld voor de feesttent.
14:00 Pupillenvoetbal, inschrijven via school.
14:00 Graffiti clinic voor de middelbare schooljeugd!!! Bij de tent
o.b.v. dorpsacademie Mus en Muzen.
16:30 Muzikaal optreden van Seniorenorkest Amstelland
17:30 Dorpsmaaltijd in de feesttent georganiseerd door “ OBS De Zwaluw”.
19:30 Slob- en Slotenrace, inschrijven 19.00 in de feesttent. IJsclub ONDER ONS.
21:00 Decibel drive-in show in de feesttent, gratis entree, muziek tot 01:00.
Zondag:
11:00 Kerktoren beklimmen voor iedereen zonder hoogtevrees, tot 14.00!!!!
12:00 Voetbal 6 x 6 op het sportveld, georganiseerd door de scouting.
14:00 Volksspelen.
15:00 Tobbetje steken, het mooiste “mooi weer spel”.
17:00 BARBEQUEN bij dorpshuis “De Nesse”. Gezellig lekker eten met een drankje.
20:00 Optreden; “De NesserBoys!!”, het weekend dansend en zingend afsluiten met
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,
De Wijnschuur, Strijland bedrijventerrein, Frank Nieuwendijk Tuinbouwgoederen, Boerin en
de Kok, Jan Vermeij Asfalteringen, Kwekerij F. Wesselingh, Kwekerij Fondie Plant, Stal Zadelpret,
Zomerbloemenpluktuin Annemarie Fontijn, Zeldenrijk Groenvoorziening, Autopolder, Aannemingsbedrijf
M.P. Meijers Abcoude,Theo van Duren Hovenier, Fam. B. Baas, Leo van Tol Timmerwerken, Tarzan
Boomspecialisten, Verheggen Fleur(bloemen en planten), Roos en Floor Oudshoorn, Melkveebedrijf van
Blaaderen, Boerderij Bouwlust, Lidy en Cor (De Zwarte Kat), Betonijzervlechterij Blom, Amstel-Horsehotel.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN!
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Belangrijke mededeling namens de wijkagenten
Nu de werkzaamheden in Nes zijn afgerond zal er weer worden
gehandhaafd op fout parkeren!

Droogte in Afrika
Zoals u wellicht weet heeft Nes historische banden met Ghana. U heeft misschien
gelezen dat er in enkele Afrikaanse landen grote droogte en honger is. Giro555
heeft veel geld naar die landen gestuurd, maar Ghana hebben ze helaas
overgeslagen. Daarom doen wij een beroep op u, want ook in Ghana is de nood
hoog. We bezorgen de mensen werk, waarmee ze hun brood kunnen verdienen.
Steun Stichting Barbarugo met een bedrag van € 4 per maand. Machtig ons dit
van uw rekening af te schrijven. Wij komen dit papier bij u ophalen. Zie ook
www.tiny.cc/bamboe.

Naam:
……………………………………………………………………………
E-mailadres:
……………………………………………………………………………
Mijn bankrekeningnummer is:
……………………………………………………………………………
Handtekening:

Beginnerscursus EHBO
Vanaf maandag 11 september t/m maandag 13 november van 20.00 tot
22.00 uur in het Dorpshuis. Prijs € 189,- incl. cursusboek, examengeld en
oefenmateriaal. Check de website op www.nesaandeamstel.nl en Facebook
voor meer informatie. Veel verzekeringsmaatschappijen vergoeden een
groot gedeelte van de cursus! Aanmelden kan via
ehbo.st.veronica@hotmail.com
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