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 3/ Maart 2015.
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 10 februari 2015 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen:
(een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl )
Kopij voor de website kunt u sturen naar: info@nesaandeamstel.nl
Mw. Jacqueline Hocker van de BBA is aanwezig bij deze vergadering. Dhr. Bart Wesselingh laat weten dat
hij verschillende reacties heeft gekregen op zijn oproep voor vrijwilligers om activiteiten voor de jeugd te
organiseren. Het is de bedoeling dat vanaf september om de week een activiteit zal worden
georganiseerd voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.
- Behandeling van de actielijst. (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
0139 Fietspad naar de Middenweg: Er is goede hoop dat het fietspad dit jaar zal worden aangelegd.
0109 Jaagpad: Er gaat een brief naar wethouder Bot inzake het onderhoud van het Jaagpad.
0142 Boten in de Amstel: Er ligt nog steeds 1 boot aangemeerd. De gemeentelijke handhaver moet hier
optreden, maar dat gebeurt niet. De wijkagent gaat hierover in gesprek met de gemeente.
0146 Vergunning Dorpsfeest: de brief met het verzoek voor een latere sluitingstijd is verstuurd.
- Ingekomen stukken. (volledige lijst van 6 stukken: zie website).
- 19 januari, antwoord op de vraag m.b.t. de aanbesteding van het openbaar vervoer van en naar Nes
aan de Amstel. Deze zal eind 2017 worden gehouden .Er zal een brief met wensen aan de
verantwoordelijk beleidsmedewerker bij de gemeente worden gestuurd.
- 27 januari, email van mw. Keesom van AanZ met de mededeling dat zij i.v.m. de nieuwe indeling van
de sociale teams niet laner wijkcoach is in Nes aan de Amstel. Zij wordt opgevolgd door Louise Teerink.
Haar contactgegevens zijn te vinden op www.aanz-amstelveen.nl
- 2 februari, email van dhr. Bergmans inzake de vernieling van een bushokje na afloop van een feest aan
de Amsteldijk Zuid. De wijkagent stelt een onderzoek in.
- 8 februari, email inzake de speelvoorzieningen in Nes. Een aantal hiervan zijn aan vervanging toe. Er
zal een prioriteitenlijst worden opgesteld. Dhr. Ellens stelt voor om een beroep te doen op het
Schipholfonds om bijvoorbeeld een voetbalkooi met kunstgras aan te vragen. De heren Ellens en
Bergmans pakken dit op.
10 februari, email van een bewoner in Nes waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de verhoging van een
bungalow aan De Wijde Blik. Aangezien dit onderwerp in 2014 uitgebreid aan de orde is geweest wordt
hierover niet gediscussieerd.

- Uitgaande stukken
- Geen
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget.
- Er zijn geen aanvragen binnen gekomen.

- Rondvraag.
-

Dhr. van Schaik is blij dat er nog ‘Wegwijs”boekjes zijn. Een aantal mensen in De Zwarte Kat
hadden er geen ontvangen. Boekjes zijn af te halen in het Dorpshuis.

- Rondvraag publiek.
-

-

-

-

-

Dhr. de Rover heeft vernomen dat er dit jaar snelheidsremmende maatregelen zullen worden
aangebracht aan de Amsteldijk. Dit betreft waarschijnlijk de Amsteldijk Noord. Dhr. de Rover
neemt contact op met de servicelijn hierover.
Mw. Houtkamp geeft aan dat de bewegingsmelders in de doorgang tussen de Pastoor van
Zantenlaan en de Kerklaan het niet goed doen. Dit wordt doorgegeven aan Eigen Haard.
Dhr. Prent vraagt of zich al nieuwe kandidaten hebben gemeld voor de verkiezing van een nieuwe
Dorpsraad. Dit is het geval en er wordt nog druk gewerfd.
Mw. Meulenbelt vraagt waar zij de Wijkspiegel van Nes kan vinden. Deze staat op de website
(www.nesaandeamstel.nl)
Mw. Meulenbelt vraagt naar de procedure van de ophoging van de openbare weg in Nes. Dhr.
Groot laat weten dat er een werkgroep is samengesteld. Niet alleen de openbare weg wordt
opgehoogd maar ook de erfen. Nadere informatie volgt.
Dhr. Markwat meld dat de gemeente Amstelveen geen ratten meer bestrijdt. Hij heeft overlast
maar bestrijding van ratten schijnt niet meer te mogen van de overheid. Aangeraden wordt om
hierover de servicelijn van de gemeente te bellen.
Dhr. Grigoleit laat weten dat het politiebureau in Amstelveen Zuid per 17 februari gaat verhuizen.
De geuniformeerde dienst gaat naar de Gerard Doulaan. In het gebouw in Amstelveen Zuid zal de
recherche afdeling zich huisvesten. Aangiften moeten worden gedaan in de Gerard Doulaan. Het
telefoonnummer van de politie wijzigt niet: 112 bij spoed en anders 0900-8844
Dhr. v.d. Lelie bedankt de Dorpsraad voor de bijdrage aan het Dorpsfeest.
Dhr. v.d. Lelie meldt dat de wielerronde hoogstwaarschijnlijk doorgaat op 29 mei.

______________________________________________________________________
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 10 maart 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 februari
3. Behandeling van de 'Actielijst'.
4. Ingekomen & uitgaande stukken.
5. Activiteiten & Leefbaarheidsbudget.

6. Wat verder ter tafel komt.
7. Rondvraag & Sluiting.
8. Rondvraag publiek

Wegwijs in nes aan de
amstel
HEEFT U DE NIEUWE WEGWIJS NIET ONTVANGEN? U KUNT EEN EXEMPLAAR
Editie 2014
OPHALEN IN HET DORPSHUIS
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Het initiatief van de dames van de Nesser leesclub “BoekenNes(t)” is geëffectueerd,
mede dankzij een subsidie van de Dorpsraad. Er is een boekenleen/ruilkast geplaatst
in het Dorpshuis na goedkeuring en medewerking van het bestuur. De boeken in de
kast, verzameld door de leesclub, kunnen worden geleend/geruild door alle
volwassen Nessers. Kinderboeken zult u niet vinden in de kast, daarvoor verwijzen
wij u naar de basisschool De Zwaluw.
SPELREGELS BIJ HET LENEN VAN BOEKEN UIT DE BOEKENLEEN/RUILKAST
1. Allereerst: aan het lenen/ruilen van boeken zijn geen kosten verbonden.
2. Om de boekenvoorraad in de kast op peil te houden gaan we uit van het
principe: “boek eruit, boek erin”.
3. Het boek dat u als ruil in de kast plaatst, moet in goede staat zijn; het is niet
de bedoeling om bij “boek erin” de kast te gebruiken als dumpplaats van uw
oude, afgeschreven boeken.
4. U kunt uw geleende boeken natuurlijk ook altijd terugbrengen en weer in de
kast zetten.
5. U kunt boeken lenen/ruilen uit de boekenkast tijdens de openingsuren van het
Dorpshuis, zie hiervoor www.dorpshuisdenesse.nl.
6. Bij de boekenkast bevindt zich een schrift waarin u uw opmerkingen,
suggesties en adviezen kunt noteren. Wij zijn benieuwd naar uw kommentaar.
7. Het beheer van de boekenkast is in handen van de leesclub.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij een van de onderstaande contactpersonen:
Vera Bloem
telefoon 0297 582 458
Rose de Groot
telefoon 0297 580577
Tenslotte: namens alle leden van de leesclub “”BoekenNes(t)”” heel veel leesplezier.

3

VOORAANKONDIGING
WIELERRONDE
NES AAN DE AMSTEL

Wij zijn voornemens om de 49e ronde van Nes aan de Amstel te laten
verrijden op :
VRIJDAGAVOND 29 MEI 2015
Evenals de voorgaande Rondes wordt het parcours van 18.30 tot 21.00 uur
voor alle verkeer afgesloten.
Mogen wij op uw medewerking rekenen net als in de voorgaande 48 x
Bij voorbaat dank,
Namens de supportersclub Nes aan de Amstel

Vrijdag 20 maart in Dorpshuis De Nesse
”Soep en Sandwich en Zo”
Deze keer gaan we wokken!
Diverse variaties worden ter plekke voor u klaargemaakt.
Dorpshuis open van 17-19:15 uur; buffet open van 17:30
tot 19 uur
In verband met de inkoop uiterlijk aanmelden op
woensdag 18 maart
per e-mail naar denesse3@ziggo.nl
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