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
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WEBSITE: WWW.NESAANDEAMSTEL.NL

Informatiebulletin 3 / Maart 2017
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 14 februari 2017 zijn onder meer de
volgende onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op
www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen
- De website wordt nog steeds niet goed bekeken. Het zal nog een paar maanden worden
aangekeken.
- Mw. Meulenbelt laat weten dat er landelijk beweging komt in de aanleg van glasvezel. In
Drenthe is een actie gestart om glasvezel in het buitengebied te verkrijgen.
- Behandeling van de actielijst (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0147: de wilgen zijn inmiddels geknot.
-0158: de voorzitter heeft contact gehad met dhr. Kreukels van de gemeente. Er is een
laatste raming gedaan op 19 januari. De brief welke nog zal worden bezorgd bij de bewoners
van de Amsteldijk zal t.z.t. ook op de website worden geplaatst.
- 0161: de voorzitter is langs geweest bij de opzichter. De werkzaamheden zullen naar
verwachting nog tot eind april duren. Het speelterrein zal dan ook klaar zijn, het Dorpsfeest
kan gewoon doorgaan.
Ingekomen stukken
- 12 januari: verslag van het gesprek met de beleidsmedewerker Wonen van de gemeente.
Het was een prettig gesprek. Voor Nes zijn de labels voor Nessers en gezinnen belangrijk.
- 19 januari: omdat was afgesproken met de Provincie dat er in overleg met Kees Lambalk
een naam zou worden gekozen voor het nieuwe fietspad, is deze alsnog gewijzigd in
‘Weidevogelpad’.
- 13 februari: er is een vraag gesteld m.b.t. het gebruik van de Amstelveenpas bij de
maandelijkse Dorpsmaaltijd. Dhr. Ruhe neemt hierover contact op met dhr. van Dijk van
het Dorpshuis.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
Aanvraag van dhr. v.d. Lelie voor een bijdrage aan de kosten van de mobiele toiletten
welke geplaatst worden tijdens het Dorpsfeest. Deze aanvraag is akkoord.
Rondvraag
- Het kombord bij de Zwarte Kat richting Amstelveen is verdwenen. Dit is gemeld
bij de verkeersdeskundige van de gemeente.
- Sandra Meulenbelt doet een oproep voor nieuwe leden voor de
Bewonerscommissie.
- Bij sneeuwval wordt er in Nes vaak wel gestrooid. Alles wat gestrooid wordt is
meegenomen.

Rondvraag publiek
- - Dhr. Nieuwendijk vraagt waarom het nieuwe fietspad
(Weidevogelpad) aan het einde zo modderig is. Ouderen hebben moeite
om daar met de fiets overheen te gaan.
- Dhr. Keizer woont aan de Amsteldijk Zuid. Hij leest trouw de verslagen
van de Dorpsraad. Veel onderwerpen betreffen de dorpskern. Ook de
Zwarte Kat hoort bij Nes. Er wordt aangegeven dat alles wat buiten de
dorpskern valt ook wordt meegenomen in de besluiten etc.
- Er wordt medegedeeld dat dhr. Ellermeijer van de VVD druk bezig is met
het onderwerp ‘kabel’ . E.e.a. zal worden nagevraagd.
- Dhr. v.d. Lelie meldt dat op 2 april de Amstelveense Marathon zal
worden gelopen. De route zal door Nes aan de Amstel gaan. Er zullen
wegen worden afgesloten.
…………………………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 14 maart 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. Opening & Mededelingen.
2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 14 februari 2017
3. Behandeling van de 'Actielijst'.
4. Ingekomen & uitgaande stukken (o.a. openbaar vervoer in Nes)
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!

De Bewonerscommissie Nes aan de Amstel zoekt nieuwe
leden!
De Bewonerscommissie komt op voor de belangen van de
huurders van Eigen Haard in Nes aan de Amstel. Twee keer per
jaar vergadert de Bewonerscommissie zowel intern als met
Eigen Haard. In het voorjaar vindt een schouw plaats van alle
woningen samen met de opzichter van Eigen Haard. Wilt u zich
inzetten voor de belangen van de huurders in Nes? Meldt u dan
aan bij de secretaris van de Bewonerscommissie, Sandra
Meulenbelt op Pastoor van Zantenlaan 3.
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WERKZAAMHEDEN IN NES
De werkzaamheden in Nes zullen naar verwachting nog tot eind april duren. Ziet
u nog ‘losse eindjes’, heeft u op- en/of aanmerkingen n.a.v. de reeds uitgevoerde
werkzaamheden? Het gaat dan niet over het wel of niet willen hebben van bomen
voor uw deur, maar puur om zaken die nog moeten worden opgepakt (kapotte
stoeptegels, hopen zand die blijven liggen, etc.). U kunt uw bevindingen melden
bij de secretaris van de Dorpsraad.

Eerste AMSTELVEENZ MARATHON !!!!!
Op 2 april wordt de eerste Amstelveenz Lentemarathon gelopen. Met een
fraai parcours door de mooiste delen van de gemeente Amstelveen en het
Amsterdamse Bos.
En natuurlijk is de Amstel in deze loop opgenomen. De marathon en ook
de estafette marathon start om 10.00 uur op het sportveld van AV
Startbaan en de finish vindt plaats in het Stadshart van Amstelveen.
Nadat de lopers via de Middenweg genoten hebben van de
Bovenkerkerpolder gaan zij via de Hollandsche Dijk naar de Amsteldijk.
We verwachten dat de lopers tussen 10.45 en 12.00 uur langs de
Amsteldijk komen.
De organisatie vraagt u vriendelijk om, mocht u over dit gedeelte van het
parcours gaan rijden, hier rekening mee te houden. En vergeet niet om de
lopers aan te moedigen!
De organisatie zal zijn uiterste best doen om eventuele overlast zo beperkt
mogelijk te houden. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website:
www.lentemarathon.nl
Met dank, Ton Epskamp
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Vrijdag 17 maart in Dorpshuis De Nesse

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

Deze maand serveren we op verzoek onze

beroemde Nesser erwtensoep
en dat uiteraard met roggebrood en spek.
Daarnaast een keuze uit “winterbroodjes” en tot slot een lekker
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 15 maart
via denesse3@ziggo.nl
Bent u nog nooit bij een Soep & Sandwich & Zo geweest? Ook u bent van harte welkom!
Is het gezellig en lekker? Vraag maar aan de ruim 75 dorpsgenoten die al vaker geweest zijn!

Kijk regelmatig op de website van Nes aan de Amstel:

www.nesaandeamstel.nl

Op de website kunt u nieuws items, foto’s en allerlei informatie over uw Dorp en
de Dorpsraad vinden. Ook het aanleveren van foto’s of andere items is mogelijk.
Via info@nesaandeamstel kunt u alles over wat u kwijt wilt over Nes aan de
Amstel mailen. Heeft u echter zaken die de Dorpsraad aangaan , dan graag mailen
naar i.ellens@amstelveen.nl
Ook op Facebook is Nes aan de Amstel te vinden!
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