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Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 9 februari 2016 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen –
- De voorzitter laat weten dat zij uitgebreid heeft gesproken met dhr. van Neut van de gemeente over de
speeltoestellen in Nes. Tijdens dit gesprek zijn alle punten doorgesproken, ook wat destijds in
samenspraak met de vorige Dorpsraad is besloten. Er is door de gemeente aangegeven dat Nes goed
wordt voorzien van speeltoestellen. Het speelterrein bij De Jonge Gerard wordt ook voorzien van diverse
speeltoestellen. er wordt nog nagevraagd wat daar precies zal worden geplaatst. Er wordt aangegeven
dat kinderen op de nieuwe JOP klimmen. Er is al een kind vanaf gevallen. Er wordt ook een beroep
gedaan aan de ouders om hun kinderen te waarschuwen om niet op de JOP te klimmen.
M.b.t. de speeltoestellen vindt dhr. Boelrijk dat de Dorpsraad geen goede deal heeft gesloten met de
gemeente omdat er veel te veel is weggehaald waar te weinig voor is teruggekomen. Dhr. Boelrijk stelt
voor dat de gemeente een kunstgrasveld moet aanleggen, voor de middengroep jeugd is te weinig te
doen. Tevens vraagt dhr. Boelrijk om een officieel antwoord op zijn brief van 6 december. Dhr. Portengen
oppert dat er als compensatie voor het ongemak van de werkzaamheden die nu plaatsvinden, de
gemeente een voetbalkooi in Nes plaatst. Dhr. Lambalk stelt voor om speeltoestellen die elders in
Amstelveen zijn afgeschreven, te laten opknappen en daarna te plaatsen in Nes. Dit is niet mogelijk
vanwege de strenge regelgeving van de gemeente m.b.t. veiligheid. De voorzitter vraagt nogmaals om
opmerkingen en vragen te bewaren voor de rondvraag.
- Behandeling van de actielijst
- 0154: Onderhoud AED’s: Dit onderwerp is in de Dorpsraad vergadering van 12 januari besproken. Er
komt nog uitsluitsel mbt de kosten van het onderhoud.
-0155: Werkzaamheden in Nes: Sandra Meulenbelt vraagt of de gemeente de Dorpsraad op de hoogte
Wil houden van de voortgang.
-0156: de nieuwe website: het gaat voorspoedig. Er is via het Informatiebulletin gevraagd of bedrijven
De gegevens geplaatst willen zien.
-0157: Openbaar vervoer: belangstellenden kunnen van 8 tot 21 maart reageren op de aanbesteding van
het openbaar vervoer in de regio Amstelland Meerlanden via AanbestedingAML2018@stadsregioamsterdam
onder vermelding van Reactie op ontwerp-PvE Amstelland Meerlanden.
-

Ingekomen stukken
3 februari: dhr. Kreukels van de gemeente geeft aan dat hij in december 2015 de verkeerssituatie in Nes
heeft bekeken en dat zodra e.e.a. is uitgewerkt hij de Dorpsraad hiervan in kennis stelt en zal bespreken.
14 januari: email van dhr. Schulz van de gemeente waarin hij aangeeft dat de gemeente beheerder is van
de grond waarop de Middenweg loopt. Ook AMV en het Waterschap zijn partij. Er zal een brief worden
gestuurd naar deze partijen.
18 januari: email van dhr. Beets waarin hij aangeeft dat er, zolang er geen gevaarlijke situaties ontstaan,
er in principe ‘fout’ mag worden geparkeerd tijdens de werkzaamheden.
25 januari: de Woonagenda zal in de commissie RWN van 16 februari worden besproken. De Dorpsraad
heeft inspraakreacties ingediend. De dames de Lange en Meulenbelt zullen hierbij aanwezig zijn.
30 januari, suggestie van dhr. P. van Schaik om het nieuwe fietspad de naam van Jan Jaap Saelen te
geven. Er zal bij de gemeente worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn.

- Rondvraag- Erik van Leeuwen vindt dat er wel vol gas moet worden gegaan m.b.t.
de speeltoestellen
Bart Wesselingh geeft aan dat de bochten bij Elsenhove gevaarlijke situaties
opleveren. Fred v.d. Werf laat weten e.e.a. niet is uitgevoerd volgens de
tekeningen. Dit zal worden aangepast. Het witte gedeelte van de weg gaat
een stukje terug, de aanduiding van de verhoging wordt verplaatst.
Hierdoor zou het duidelijker moeten worden. Wel is het zo dat deze locatie
niet valt onder het rechtsgebied van Nes aan de Amstel. Ook zou er nog
worden gevraagd naar de verlichting op de Hollandsche Dijk.
Hermann Ruhe geeft aan dat hij blij is dat het Jaagpad is opgeknapt.
Sandra Meulenbelt vraagt naar een kaart van het rechtsgebied van Nes voor
op de website. Tevens vraagt zij als de werkzaamheden klaar zijn, om ideeën
voor een geste voor het hele dorp vanwege de overlast.
Marco Lambalk vraagt of er al een plattegrond is van Nes met daar ingetekend
de ‘nieuwe’ parkeerplaatsen. Deze is er (nog) niet.
Marco Lambalk meldt dat de stenen die uit de straten en wegen komen worden
opgeslagen op het speelveldje. Als het veld niet kan worden gebruikt ontstaan
er problemen bij Koningsdag en het Dorpsfeest. De gemeente heeft nooit gevraagd
of dit een probleem zou zijn.
Marco Lambalk geeft aan dat alle stenen nu doorelkaar liggen. Deze stenen hebben
verschillende kleuren. Vraag is of, als er weer bestraat gaat worden, de stenen
ook weer op kleur kunnen worden teruggelegd.
- Rondvraag publiek
- Dhr. Portengen heeft de email opgezocht welke destijds is gestuurd naar dhr.
van der Neut en naar de voorzitter verzonden. De voorzitter geeft aan dat zij 2
uur heeft gesproken met dhr. van der Neut en dat nu niet weer de discussie wordt
herhaald en dat zij de email graag ontvangt.
De Middenweg blijkt volledig eigendom te zijn van Amstel, Gooi en Vecht.
Ooit is de Middenweg aangelegd door LTO. Als de weg geasfalteerd wordt, komt
er 3 kilometer fietspad bij wat ook onderhouden moet worden. Er zal eerst aan de
eigenaren worden gevraagd naar hun mening. De wijkagent waarschuwt dat het
autoverkeer aldaar zal toenemen als de weg geheel geasfalteerd is.
Mw. Copier wil graag pleiten voor de naam van het nieuwe fietspad.
Dhr. Rijnbeek vraagt of de Dorpsraadsleden harder willen praten.
Mw. Houtkamp laat weten dat het stuk weg bij Langs de Akker naar de Helende
Meesters ook heel gevaarlijk is, vooral voor fietsers.
Mw. Houtkamp vraagt wanneer het fietspad er is. Marco Lambalk laat weten dat
de contracten gedateerd zijn op 12 april. Op die datum gaat de pacht in.
Mw. Houtkamp laat weten dat de lantaarnpaal voor haar deur het niet doet. Zij
zal het nummer van de paal doorgeven zodat deze gerepareerd kan worden.
Mw. Fontijn meldt dat het onderhoudscontract van de AED bij het Dorpshuis niet
wordt betaald door de gemeente. Er wordt nog teruggekomen op de kosten van
het onderhoud van de AED’s.
Marjon vraagt n.a.v. de aanbesteding van het openbaar vervoer of de bus
misschien langs het Amstelveen College kan gaan rijden. Er moet eerst maar
worden gezien dat de bus buslijn gehandhaafd blijft. Daarna kan dit worden
meegegeven aan de beleidsambtenaar verkeer.
Mw. Naeff vraagt of de ‘oude’ notulen ook op de nieuwe website worden
geplaatst. Dit is inderdaad het geval.
Dhr. Boelrijk meldt dat de Wijkspiegel op de website niet kan worden geopend.
Dhr. Boelrijk stelt voor om de rijbaan optisch kleiner te maken d.m.v. rode
fietsstroken. De fietssuggestiestroken worden dit jaar volgens planning voorzien
van een nieuwe rode verflaag.
Marco Lambalk geeft aan de dat de sociale samenhang aan een zijden draadje
hangt omdat de stenen die uit het wegdek zijn gehaald nu worden opgeslagen op
het speelveld. Dit is zonder overleg gedaan.
Mw. Houtkamp vraagt of de regiotaxi is opgeheven. Dit zal worden nagevraagd.
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……………………………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 8 maart 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 9 februari 2016
3. Behandeling van de 'Actielijst'.
4. Ingekomen & uitgaande stukken
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!

Bij de vergadering van 8 maart komt Alexander Meijer, onze ‘nieuwe’
gemeentesecretaris, (ONDER VOORBEHOUD!) kennis maken met de
Dorpsraad.

Mededeling!!!
Tijdens de werkzaamheden in Nes zal er, mits er geen gevaarlijke situaties
ontstaan, niet worden gehandhaafd als er ‘fout’ wordt geparkeerd.

OPROEP AAN OUDERS
Waarschuw uw kind om NIET op de JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) te klimmen:
deze is daar niet voor bedoeld. Er kunnen nare ongelukken gebeuren:
KLIM NIET OP DE JOP ANDERS VAL JE OP JE KOP

ZWERFVUIL AANPAK ‘’HELDER GROEN’’
Op zaterdag 19 maart 2016 is de landelijke Nationale Opschoondag. De Nesser bewoners
worden op deze dag opgeroepen eenmalig in hun eigen straat het zwerfafval op te ruimen.
Ook na 19 maart wil ik graag het zwerfvuil blijven aanpakken. Wilt u met mij meedoen geef u
dan op via mijn mailadres:
cockievandenhelder@ziggo.nl
De ideeën over de aanpak van het zwerfvuil bespreek ik graag met u.
De uitnodiging hiervoor ontvangt u per mail. De Gemeente stelt de materialen beschikbaar.
Nesser groet, Cockie Groen-van den Helder
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vrijdag 18 maart in Dorpshuis De Nesse

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

dit keer terug naar het begin:
een keuze uit 2 soepen en 4 soorten broodjes met warm beleg
en uiteraard ook nog een smakelijk toetje

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 16 maart
via denesse3@ziggo.nl

Inspraak openbaar busvervoer Amstelland Meerlanden

Op de website van de Stadsregio Amsterdam kunt u het ontwerp plan van aanpak Amstelland
Meerlanden vinden. Uw reactie kun tu mailen naar AanbestedingAML2018@stadsregioamsterdam

De grote zaal van Dorpshuis ‘De Nesse’ is beschikbaar op
dinsdagavonden !
Doordat de Yogalessen van de dinsdagavond naar de vrijdagvóóravond (19-20 uur) zijn
verplaatst, is de grote zaal op de dinsdagavonden beschikbaar gekomen voor andere of
nieuwe gebruikers.
Mocht u interesse hebben om op de dinsdagavonden sportieve, sociale, culturele,
maatschappelijke of andere activiteiten te organiseren in onze grote zaal, dan horen wij dat
graag van u.
U kunt contact opnemen met ons secretariaat ( denesse3@ziggo.nl / 06-18667045) of met
één van de bestuursleden of gastvrouwen die te vinden zijn op
www.dorpshuisdenesse.nl/contact-en-links .
Wij ondersteunen of adviseren u graag.

DE DORPSRAAD BEDANKT ‘ONS TWEEDE THUIS’ VOOR HET
OVERNEMEN VAN DE AED! HARTELIJK DANK!
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