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telefoon: (020) 5404 727
telefax: (020) 5404559
WEBSITE: WWW.NESAANDEAMSTEL.NL

Informatiebulletin 9 / November 2015.
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 13 oktober 2015 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op
www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen –
De buurtpicknick was een groot succes, er zijn 105 personen aanwezig geweest en is zeker
voor herhaling vatbaar. De Dorpsraadsleden zullen in een separate bijeenkomst de taakvelden
verdelen en de lopende zaken bespreken.
- Behandeling van de actielijst - (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
-0150: aanvraag Schipholfonds: helaas kan de Dorpsraad geen aanvraag doen bij het
Schipholfonds. Alleen stichtingen kunnen dat doen. De mogelijkheden zijn hiermee wel uitgeput
en het punt wordt van de actielijst verwijderd.
-0142: boten in de Amstel: Er heeft wederom een oproep gestaan in het Informatiebulletin van
oktober om de vaartuigen voor de datum van 1 november te verwijderen. Tevens is er een brief
uitgegaan met het verzoek om te handhaven.
- 0146: vergunning Dorpsfeest: alle feesten in Amstelveen duren tot 01.00 uur, dus ook in Nes.
Het punt wordt van de actielijst verwijderd.
- 0149: Veerpont: Erik van Leeuwen is bij de Raadsvergadering van gemeente De Ronde Venen
aanwezig geweest. Er is besloten dat de pont in de huidige vorm zal blijven. Er wordt nog beslist
of er een nieuwe pont komt of dat de huidige pont wordt gerenoveerd. Bij de volgende
raadsvergadering zal hierover worden gesproken.
- 0154: AED’s: Erik van Leeuwen heeft een financieel overzicht ontvangen inzake de kosten van
onderhoud van de AED’s. Er wordt een brief naar de gemeente gestuurd om te vragen of er
een mogelijkheid is om hiervoor subsidie te ontvangen.
-

Ingekomen stukken
- 24 september: brief van de afdeling Handhaving met het advies om een brief te sturen inzake
de overlast van de zeilboot.
-8 oktober: email van dhr. van der Neut van de gemeente over de speeltoestellen in Nes.
De speeltoestellen zullen conform de wensen van de Dorpsraad worden geplaatst. Ook komt er
een nieuwe JOP.

- Uitgaande stukken –
Geen.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
De voorzitter van Stichting Dorpshuis heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan de
defecte alarminstallatie. Inmiddels is er een nieuw alarmsysteem geïnstalleerd. Er wordt
een symbolisch bedrag van € 100,- toegekend.

De heer Boelrijk heeft een bijdrage uit het activiteitenbudget gevraagd voor Happy Nes. Dit is
een nieuwe club in Nes, bedoeld voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. Het liefst zou men een vast
bedrag van de gemeente ontvangen. Ook wordt er begeleiding gevraagd voor het regelen van
een aantal zaken: inschrijven bij de KvK, het oprichten van een stichting, het opstellen van
statuten etc. Aan de Dorpsraad wordt een bijdrage gevraagd van € 350,- per jaar. De
aanvraag voor subsidie is doorgestuurd naar de behandelend ambtenaar. De Dorpsraad wacht
het besluit van de gemeente m.b.t. de subsidie aanvraag af.
- Rondvraag-

-

Erik van Leeuwen vraagt of er al naar het zwemtrappetje is gekeken. Dit
is nog niet het geval.
Bart Wesselingh vraagt of de Ringdijk kan worden opgehoogd ivm de afwatering. Ook is
het fietspad nogal stijl geworden na het asfalteren. E.e.a. zal worden gemeld bij dhr.
Boerman van de gemeente.
Marco Lambalk geeft aan dat bij een bijeenkomst over Amstelveen ter sprake is
gekomen dat de strook op de Middenweg weer zal worden geasfalteerd. Dit zou
kunnen worden meegenomen in het lopende fietspad project. De consequenties en
voor- en nadelen zullen bij de afdeling Verkeer worden opgevraagd.

- Rondvraag publiek

-

-

Mw. van Schaik geeft aan dat bij de Rode Paal (Uithoorn) geen richtingbord naar de
N201 staat. Er zal e.e.a worden nagevraagd bij de wijkagent.
Mw. Naeff vraagt of de website wel wordt bijgehouden. Het verslag van 8 september
staat niet op de website. Hier zal naar worden gekeken. Er is over gesproken om de
website een update te geven.
Dhr. Rijnbeek vindt het vreemd dat de strook op de Middenweg eerst werd
geasfalteerd, daarna werd de strook er weer tussenuit worden gehaald en nu moet het
weer worden geasfalteerd.
Mw. Höcker (BBA) heeft contact gehad met de gemeente over het eventueel plaatsen
van een pinautomaat in Nes. De secretaris heeft hier ook informatie over
opgevraagd. Banken willen geen pinautomaat in Nes omdat dat dit te crimineel
gevoelig is vanwege de afgelegen locatie.
Mw. Höcker heeft tijdens de vergadering geappt met de fractievoorzitter van BBA over
de AED’s in Nes. Dit onderwerp zal in de volgende fractievergadering van BBA
worden besproken.
Diverse bewoners van de Amsteldijk Zuid spreken hun zorg uit over het verkeer dat
met grote snelheid door Nes rijdt. Niemand houdt zich aan de 30 km. Er wordt niet
gehandhaafd. Ook is er langs de Amsteldijk geen voetpad. Gevraagd wordt naar een
oplossing in de vorm van drempels, een flitspaal of camera’s.

………………………………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 10
november 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. Opening & Mededelingen.
2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 13 oktober 2015.
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!
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Happy Nes
Op 28 augustus 2015 is een groep enthousiaste vrijwilligers en ouders gestart met
een activiteitenprogramma voor middelbare scholieren tot en met 15 jaar uit Nes aan
de Amstel.
Al vanaf de eerste bijeenkomst is het een groot succes! Er zijn steeds circa 30
deelnemers. Dat is een groot deel van Nesser jeugd. De reacties van deelnemers en
ouders zijn zeer positief.
Happy Nes is om de week op vrijdagavond van 20 tot 22 uur in of bij het
scoutinggebouw. Bij sommige activiteiten komen we ook buiten het scoutingterrein.
Misschien heeft u dat al gemerkt J.
Activiteiten zijn bijvoorbeeld: buitenspellen zoals Levend Stratego, filmavond, disco,
sportclinic/- toernooitje, survival, spelletjesavond, biljarten, darten, etentje, etc..
Meer informatie is te verkrijgen via e-mail (happy_nes_club@hotmail.com) of via
onze Facebookpagina (happy nes) of Instagram (happy_nes_ad_amstel).

EHBO vereniging St. Veronica heeft uw hulp nodig!
Geachte Nessers,
EHBO vereniging St. Veronica staat paraat bij diverse evenementen in het dorp (bij
de Wielerronde, Dorpsfeest etc.) en heeft de afgelopen periode met succes een
persoon gereanimeerd . Omdat de aanrijtijd van arts, ambulance en brandweer naar
ons dorp nu eenmaal wat langer is dan gemiddeld, is het van groot belang dat de 1 e
hulp voorziening behouden blijft voor Nes. Wij zijn er bovendien niet alleen voor
grote, maar ook voor kleine ongelukjes in- en om het huis. Wij blijven up to date en
vaardig doordat wij 1x per maand bijeen komen om onze kennis op te frissen en bij
te houden.
St. Veronica maakt noodgedwongen veel kosten om Nes a/d Amstel adequaat eerste
hulp bij ongelukken te bieden: denk aan onderhoud van de AED’s , het volledig
houden van de EHBO tassen, huur van ruimte voor onze trainingen, tarief trainer etc.
etc.
Het aantal donateurs loopt ernstig terug en dat heeft zeer nadelige gevolgen voor
onze clubkas. Als u het net als wij belangrijk vinden dat onze vereniging blijft
bestaan, vragen wij u om ons te steunen d.m.v. een jaarlijkse donatie.
U kunt zelf beslissen over de hoogte van uw donatie, u zit er bovendien niet aan vast.
Volgend jaar om deze tijd brengen wij u opnieuw op de hoogte van onze
werkzaamheden van het komende jaar en kunt u opnieuw beslissen of u ons wilt
steunen.
Ons rekeningnummer is: NL INGB 0002952501 t.n.v. EHBO vereniging St. Veronica.
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Oproep! Schaakclub De Kat vraagt nieuwe leden!
Schaakclub De Kat werd in 1946 opgericht in het café ‘De Zwarte Kat’ en bestaat dus al bijna 70 jaar.
Helaas zijn er op dit moment te weinig leden om de schaakclub te laten voortbestaan.
De competitie avonden vonden elke 14 dagen op maandagavond in het Dorpshuis plaats, nu wordt er
geschaakt op recreatie niveau.
Het zou toch jammer zijn als een club die al zo lang bestaat noodgedwongen moet stoppen.
Dus schakers in Nes, meld u aan!
Dat kan bij Jan van der Lelie
Tel.nr: 0297-582160Email: janvanderlelie@zonnet.nl

vrijdag 20 november in Dorpshuis De
Nesse

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

Een smakelijke maaltijd in een natte en winderige herfst
van verschillende stoofpotten:
heerlijke gerechten waarvan alleen al de geur je doet
watertanden…
en als toetje:
een vers afgebakken mini-appeltaartje met een kopje koffie of thee
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 november via
denesse3@ziggo.nl
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