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Informatiebulletin 11 / November 2016.
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 14 oktober 2016 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen
- Vanavond wordt de Dorpsraad voor de 1e maal voorgezeten door Mayra Peters.
- Dhr. v.d. Werff merkt op dat bij de vorige vergadering is medegedeeld dat de fietssuggestiestroken niet
breder konden worden gemaakt. Echter, na de asfalteringswerkzaamheden op de Amsteldijk richting
Uithoorn blijkt dat deze stroken aldaar behoorlijk zijn verbreedt. De Dorpsraad vindt dat de weg hierdoor
veiliger is geworden. De verkeersveiligheid zal verder worden besproken bij de afspraak met dhr.
Kreukels van de gemeente.
- Behandeling van de actielijst - (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0139: fietspad naar de Middenweg: het fietspad is inmiddels opgeleverd.
- 0147: wilgen knotten: langs de Amsteldijk Zuid t.h.v. nummer 202 hangen takken over de weg. Wilco
van Rijn zal hiernaar kijken.
-0155: werkzaamheden in Nes: de Bewonerscommissie heeft op 9 november vergadering met Eigen Haard.
Het probleem van de putten is nog niet opgelost.
-0156: website: De website moet wel meer worden gepromoot, Facebook wordt wel goed bekeken.
-0160: woonagenda: zie bij de ingekomen stukken.
-

Ingekomen stukken
- 1 september: email van dhr. van Grieken van de gemeente waarin hij aangeeft dat alle 6 meter hoge
lichtmasten op termijn zullen worden vervangen door 3,5 meter hoge masten met LED verlichting.
- 28 september: uitnodiging van de VGP voor een bijeenkomst over de uitbreiding van Schiphol.
Erik van Leeuwen gaat hier naar toe.
- 6 oktober: email van dhr. P. van Schaik waarin hij verzoekt om ondersteuning van de Dorpsraad van zijn
plan om inzake de naamgeving van Jan Jaap Saelen aan het nieuwe fietspad. Aangezien het niet bekend is
wie Jan Jaap van Saelen is geweest wordt dit verzoek niet ondersteund. Dhr. van Schaik zal worden
aangeraden om op persoonlijke titel dit verzoek aan de gemeente te richten.
- 7 oktober: email van Frans Wesselingh inzake het houden van droge voeten in de Bovenkerkerpolder.
Erik van Leeuwen zal dit oppakken.

- Uitgaande stukken
- 26 september: brief aan De Zwaluw inzake het parkeren bij de school.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
Aanvraag van mw. Simone van Dijk voor een bijdrage aan Sint Maarten. De Dorpsraad gaat akkoord met
een bijdrage van € 175,- Rondvraag- Erik van Leeuwen laat weten dat de fietscross op 6 november plaatsvindt.
- Marco Lambalk heeft het gevoel dat de laatste tijd minder onderhoud in Nes
is gepleegd. Het gras in het speeltuintje bij De Jonge Gerard staat nogal hoog,
er hangt een tak voor de basket en er staat een boom voor een speeltoestel.
Wilco van Rijn meldt dat door de werkzaamheden er veel werk is verdwenen.

Onderhoudslieden komen daardoor niet zo snel naar Nes. E.e.a. zal worden doorgegeven aan de
aannemer. De norm is dat er 7x per jaar wordt geschoffeldmaar de aannemer bepaalt zelf
wanneer hij komt. Hier zijn wel normen voor: het gras mag 10 cm hoog zijn alvorens dit wordt
gemaaid. Er wordt gewerkt volgens een ‘beeldbestek’. Wilco geeft aan dat dit beter werkt dan
een ‘frequentiebestek’. Pas als de norm is overschreden wordt er iets van gezegd door de
gemeente. Wilco zal doorgeven dat er aan het pleintje wel iets moet worden gedaan. Ook vraagt
Marco wanneer de wipkip zal worden geplaatst. E.e.a. is gevraagd aan dhr. van der Neut. Ook
vraagt Marco hoe de speeltoestellen komen te staan. We hebben nu wel heel veel voetbalvelden,
2 op gras en 1 op steen. Misschien kan er i.p.v. een voetbalveld iets anders komen? Iets voor de
jeugd tussen de 12 en 16 jaar? Volgens Marco Lambalk heeft het nieuwe voetbalveld weinig
toegevoegde waarde. Bart Wesselingh geeft aan dat Marco Lambalk zich heel druk heeft
gemaakt om zowel op het gras als op het steen te kunnen voetballen en nu moet het weer
anders? Hermann Ruhe stelt dat Marco Lambalk steeds heeft gepleit voor deze voetbalvelden en
er nu blijkbaar een probleem mee heeft. Er wordt toch meer op het gras gevoetbald en ook veel
kinderen van de school spelen daar op. Er zal worden geïnventariseerd of de JOP wel wordt
gebruikt. M.b.t. de nieuwe doeltjes blijkt dat de kinderen deze ook gebruiken om op te klimmen.
Marco Lambalk denkt dat het misschien toch niet zo handig is dat de doeltjes onder de
baskets staan. Deze mogen ook wel ergens anders staan. De gemeente kan dan kijken naar de
beste plek hiervoor.
- Sandra Meulenbelt vraagt naar het niveauverschil tussen het gras en het nieuwe asfalt op de
Ringdijk. Bart Wesselingh antwoordt dat dit zal worden opgevuld. Ook de veeroosters zijn krom.
- Rondvraag publiek

-

-

Fred v.d. Werff meldt dat het pand aan de Middenweg nr. 1 is betrokken door krakers.
De Provincie moet nu procederen om ze eruit te krijgen.
Mw. de Groot heeft een aantal punten voor de rondvraag. M.b.t. de plantgaten op
de hoeken van de straten: deze zijn oorspronkelijk ontworpen voor berkenbomen. Wilco
van Rijn laat weten dat er 1 meter hoge heesters in komen. De plantsoenendienst zal
deze beplanting bijhouden vanaf 1 januari 2017. Als het project is afgerond gaat het
onderhoud over naar Wijkbeheer. Dit onderhoud gaat gelijk volgens het beeldbestek. In
maart 2017 zullen de plantgaten worden beplant. Mw. de Groot heeft vernomen dat er
sierappelbomen komen te staan. Deze vormen appeltjes en die vallen op de grond. Wie
gaat dat opruimen? Wilco van Rijn geeft aan dat de gemeente dat zal doen. Mw. de
Groot vraagt naar de kleur van de bloesem. Dit is destijds tijdens de informatie
avond en in samenspraak met de Dorpsraad besproken. Mw. de Groot geeft ook aan
dat er door de plantgaten geen ruimte meer is voor de afvalbakken. Wilco van Rijn laat
weten dat er zal worden aangewezen waar de afvalbakken kunnen staan op de
vuilnisophaal dag. Dit zijn meestal parkeerplekken. Mw. de Groot geeft aan dat het
aantal parkeerplekken gelijk zouden blijven, maar zij heeft geconstateerd dat aan De
Oude Visscher 3 parkeerplekken minder zullen zijn. Marco Lambalk heeft destijds
d.m.v. foto’s en tekeningen een inventarisatie gemaakt en alternatieve parkeerplekken
voorgesteld aan de gemeente. Hierdoor zijn er juist 2 extra plekken gecreëerd. Bij
vragen over de werkzaamheden kan men altijd naar de opzichter in de keet. V.w.b. de
volgorde van de werkzaamheden worden er op tijd borden geplaatst welke straat er aan
de beurt is. Het is wel zo dat de oorspronkelijke volgorde inmiddels is gewijzigd. Mw. de
Groot maakt zich tevens zorgen over Schiphol. Erik van Leeuwen meldt dat hij naar de
bijeenkomst van de VGP zal gaan.
Mw. van Schaik vraagt of het riet nog wordt gemaaid. Erik van Leeuwen heeft
hierover gebeld en het blijkt dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is. Volgens
Wilco van Rijn zou een aannemer dit doen. Hij gaat dit navragen.
Mw. van Schaik merkt n.a.v. het parkeren van ouders bij de kerk op dat hier
toestemming voor moet worden gevraagd. Dit is gebeurd. Mw. van Schaik merkt nog
op dat niet iedereen daar mag staan.
Mw. de Groot vraagt nog of men zelf planten in de plantgaten mag zetten. Wilco van
Rijn laat weten dat 1 jarigen geplant mogen worden.
Joke….vraagt of er al iets te melden is m.b.t. het openbaar vervoer. Tot 1 oktober was
er gelegenheid voor de vervoerders om offertes in te dienen. Eind 2016 zal bekend
worden gemaakt wie de nieuwe vervoerder is geworden.
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………………………………………………………………………………………………………………………………….
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 8 november
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 14 oktober 2016
3. Behandeling van de 'Actielijst'.
4. Ingekomen & uitgaande stukken (o.a. advies huisvestingsverordening)
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!

Vrijdag 18 november in Dorpshuis De
Nesse

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

het thema in deze Sinterklaastijd is

Spaans
en als dessert een taart van speculaas
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 oktober via
denesse3@ziggo.nl
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Kijk regelmatig op de website van Nes aan de Amstel: www.nesaandeamstel.nl
Op de website kunt u nieuws items, foto’s en alle informatie over de Dorpsraad
vinden. Ook het aanleveren van foto’s of andere items is mogelijk.
Via info@nesaandeamstel kunt u alles 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!

Voor de 12e keer organiseert de Supportersvereniging de
Nesser Cross, welke deel uit maakt van de Amsterdamse
Cross Competitie, die bestaat uit 12 cross wedstrijden in de
regio.
Het parcours bestaat uit de Pastoor van Zantenlaan, stukje
Kerklaan en de Ringdijk. Zoals vanouds kunt u een prachtig
herfst spektakel verwachten.

12e Nesser Cross
De Nesser Cross zal gehouden worden op
zondag 6 november.
Parcours rond dorpshuis De Nesse
Start, finish en inschrijven bij dorpshuis De Nesse, Pastoor van Zantenlaan , Nes a/d Amstel
Start 13.00 uur
Start 13.01 uur
Start 13.02 uur
Start 14.00 uur
Start 15.00 uur
Start 15.01 uur

Jeugd A
Jeugd B
Funcross / Zwaluwrace
Masters 40+
Masters 40Nieuwelingen / Dames

20 minuten
30 minuten
30 minuten
40 minuten
50 minuten
30 minuten

2005-2008
2002-2004

Aanleggen van bootjes in de Amstel te Nes aan de Amstel
Net als voorgaande jaren mogen er geen vaartuigen in de bebouwde kom van Nes
aangemeerd liggen tussen 1 november en 31 maart. De Gemeente Amstelveen heeft
laten weten hier op te handhaven. De eigenaren van de boten/bootjes die op dit
moment nog aangemeerd liggen langs de Amsteldijk binnen de bebouwde kom van
Nes aan de Amstel en daarbuiten, worden verzocht om de vaartuigen te verwijderen.
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