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Informatiebulletin 5 / Mei 2015

Woensdag 27 mei 2015

Verkiezingen voor de nieuwe Dorpsraad
Beste inwoners (m/v) van Nes aan de Amstel, van ‘De Rode Paal’ tot aan ‘Langs de Akker’,
Wij roepen u op om in groten getale op te komen om uw stem (feitelijk drie stemmen) uit te
brengen op uw favoriete kandidaten voor de nieuwe Dorpsraad van Nes aan de Amstel.
Een grote opkomst is belangrijk voor de legitimatie van het instituut Dorpsraad en om de
nieuw gekozenen een echt mandaat te geven voor de komende vier jaren. De Dorpsraad
wordt des te serieuzer genomen als er een groot draagvlak voor bestaat en dat is in het
belang van Nes aan de Amstel.
Het stembureau zal, net als de vorige keer, geopend zijn vanaf 14.00 tot 19.00 uur. Op 27
mei is de agenda is als volgt:

-

Van 14.00 tot 19.00 uur: Stembureau in het Dorpshuis geopend.

-

Van 19.15 tot 20.30 uur: Tellen van de stemmen in het openbaar.
Komt allen! Altijd spannend en gezellig.

-

Om ca. 20.30 uur: De uitslag wordt vastgesteld onder voorzitterschap van de
burgemeester van Amstelveen.

-

Graag nodigen wij u uit om daarna een toast uit te brengen op de gekozenen.

Wij rekenen op uw komst bij het stemmen en hopen op uw aanwezigheid daarna.
Namens de Dorpsraad van Nes aan de Amstel,
Dick de Jong, voorzitter.

Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 14 april 2015 zijn onder meer de volgende onderwerpen
aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen -Er wordt voorgesteld om een spandoek op te hangen met het oog op de verkiezingen. Dhr. Ellens
informeert naar de mogelijkheden.
-Mw. Louise Teerink is namens AanZ aanwezig bij de vergadering. Zij volgt , vanwege een nieuwe
indeling van de wijken, Helma Keesom op als wijkcoach.
- Vandaag was de ‘Dag van de Kandidaatstelling’ voor de verkiezing van een nieuwe Dorpsraad. Er
hebben zich 9 kandidaten gemeld, waarvan 3 vrouwen.
- Behandeling van de actielijst - (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
0150: aanvraag Schipholfonds: de gemeente heeft laten weten dat er, mocht de aanvraag worden
gehonoreerd, er middelen beschikbaar moeten zij n voor tenminste 10 jaar onderhoud. Dhr. Bergmans zal
contact opnemen met leveranciers van voetbalkooien.
0151 en 0152: zowel op de brief aan weth. Bot (onderhoud Jaagpad) en de brief naar dhr. Wieffering
(openbaar vervoer) zijn nog geen antwoorden gekomen.
- Ingekomen stukken - (volledige lijst van 3 stukken: zie website).
- Zie website.
- Uitgaande stukken – (volledige lijst van .. stukken: zie website)
Geen
- Verkiezingen Dorpsraad: verslag status kandidaatstelling
De secretaris laat weten dat 9 personen zich hebben aangemeld als kandidaat. Dit zijn: Herman Ruhe,
Bart Wesselingh, Ron Ellens, Henk Jurriën, Marco Lambalk, Erna de Lange, Erik van Leeuwen, Sandra
Meulenbelt en Mayra Peters
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget Er zijn geen aanvragen binnengekomen.
-Rondvraag
Dhr. Wesselingh heeft opgemerkt dat er metingen zijn verricht op de Ringdijk. De reden
hiervoor is niet bekend.
Dhr. Ellens heeft zich verbaasd over het feit dat er in het halve dorp werd gegraven zonder dat
dit is gecommuniceerd. Navraag leerde dat Liander bezig is kabels te leggen. Er zal hierover per
brief opheldering over worden gevraagd.
De gemeentegids is bezorgd, maar de drukker heeft gebruik gemaakt van een verouderd
bestand m.b.t. de samenstelling van de Dorpsraad. De namen van de leden van 4 jaar geleden
staan erin. Er zal een brief worden gestuurd naar de verantwoordelijke partij.
- Rondvraag publiek - Mw. Peters vraagt naar de wijze waarop het stemformulier voor de verkiezingen moet worden
ingevuld. Er moeten 3 hokjes rood worden gemaakt. Hierover komt nog nadere informatie over in
bijvoorbeeld het Informatiebulletin.
- Dhr. v.d. Lelie laat weten dat er eenden broeden in de geknotte wilgen. Tevens dankt hij voor het
maken van het voetpad bij de rode paal.
- Dhr. Griese laat weten dat de SWAB inmiddels 2x zo groot is geworden. Dhr. Griese vraagt of de heren
Portengen en Ellens op de hoogte zijn van de dreiging in de zuidoost hoek. De Dorpsraad moet wel
alert blijven.
- Dhr. Griese meldt dat de wallekant voor het bruggetje erg slecht is. Dhr. Griese was niet op de
hoogte dat dit reeds gerepareerd is.
- Dhr. Griese vraagt of alles voorspoedig gaat met de scouting. Dhr. Wesselingh antwoord dat het heel
goed gaat. Voor de welpen en kabouters is er zelfs op dit moment een ledenstop. Er wordt een kamp
georganiseerd waar 30 kinderen aan mee doen.
- Dhr. Griese vond de oproep in het Informatiebulletin inzake het buiten zetten van de plastic zakken
irritant, verder ondersteunt hij de opmerking van Dhr. Portengen met betrekking tot de samenstelling
van de nieuwe dorpsraad.
- Mw. Meulenbelt vraagt hoe de planning is m.b.t. de ophoging van de straten. Dhr. Groot laat weten
dat er na de bouwvak informatie komt.
- Mw. Hocker vindt het kwalijk dat er geen pinautomaat is in Nes. Bewoners zijn afhankelijk van
pinautomaten elders in Amstelveen. Dhr. Bergmans is in het verleden ook al eens geprobeerd om een
pinautomaat in het dorp te krijgen, maar de banken zijn alleen maar bezig met het verminderen van
pinautomaten. Mw. Hocker zal hier in de commissie vragen overstellen.
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__________________________________________________________________________________
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 12 mei 2015 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.
9.

Opening & Mededelingen.
Vaststelling van de notulen van de vergadering van 14 april 2015.
Behandeling van de Actielijst.
Ingekomen & uitgaande stukken.
Verkiezingen Dorpsraad: Laatste nieuws.
Activiteiten / Leefbaarheids budget.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en sluiting.
Rondvraag publiek.

De supportersvereniging organiseert i.s.m. WTC de Amstel onder auspiciën
van de KNWU een wielerwedstrijd – categorie III evenement:

Start en finish: Restaurant Cantina del Corazon, Amsteldijk z 162

Start 19.15 uur
PROGRAMMA:
19.15 uur
Klasse A Amateurs, junioren
19.32 uur
Klasse B Sportklasse en nieuwelingen
19.33 uur
Dames Combi amateur vrouw /
junior vrouw, nieuweling vrouw
Finish c.a. 21.00uur

5 ronden
4 ronden

60 km
48 KM

3 ronden

36 km

**Houdt u er rekening mee dat het parkoers voor alle verkeer is afgesloten tissen 19.00 uur en 21.00
uur**
Toeschouwers dienen uiterlijk om 19.00 uur in Nes a/d Amstel te zijn. Dit in verband met het afsluiten van
het parkoers (parkeren bij de Urbanus kerk)
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Fietstocht langs de FORTEN VAN DE STELLING VAN AMSTERDAM
De supportervereniging van Nes aan de Amstel organiseert de traditionele

Polderfietstocht op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei 2015.
De
De
De
De

fietsvriendelijke tocht gaat dit jaar langs de forten van de Stelling van Amsterdam.
volledige uitgezette route langs 10 forten is 65 km.
kortste route is 30 km en komt langs 4 forten.
verkorte route is 50 km en komt langs 6 forten .

De route dit jaar gaat langs de forten aan de oostkant van de Stelling en volgend jaar 2016 gaat de
route langs de zuidelijke forten. U krijgt dan een mooi beeld van de geweldige verdedigingswerken die
in het laatst van de 18e eeuw hier zijn aangelegd. Het Fort bij Diemerdam is vrij toegankelijk en U
kunt daar de kazematten (bunkers) in- en uitlopen.
Het land werd 30 cm onder water gezet, inundatie, en onbegaanbaar voor paard of wagens en te
ondiep om te varen. De stelling is nooit gebruikt en eenzelfde stelling rond Antwerpen is in de 1e
wereldoorlog ook niet gebruikt. De Duitsers liepen er gewoon omheen.
Inschrijven kunt U van 10 uur tot 12.00 voor € 5,00 in het dorpshuis De Nesse in Nes aan de Amstel
en bij Restaurant Loetje op de Amstelzijde in Ouderkerk aan de Amstel.
Bij het volbrengen van de tocht krijgt U een leuk aandenken.

Kom volleyballen bij

VC DE NES herenvolleybalclub heeft nieuwe leden nodig!!
Om de veertien dagen wordt er getraind en gespeeld in het Dorpshuis.
Kom alvast kennismaken op het buitentoernooi op 31
mei !!
Info en aanmelden: Tel.: 020-3543182 Email:
joopgoertz@msn.com
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