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Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 13 september 2016 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen
De voorzitter meldt dat zij, i.v.m. het werk van haar man, naar het buitenland zal vertrekken. Nu dit
aan de orde is laat zij weten dat zij hierdoor niet meer de aangewezen persoon is om voorzitter van de
Dorpsraad te zijn. Na overleg met Juridische Zaken van de gemeente, waarbij de verordening erop na is
gekeken zodat e.e.a. op de juiste wijze zal worden geregeld, wordt Mayra Peters benoemd tot voorzitter
en Herman Ruhe tot vice-voorzitter.
- Naar aanleiding van een vraag van Marco Lambalk over de speeltoestellen etc. heeft dhr. van der
Neut laten weten dat de werkzaamheden nog in volle gang zijn. Het veld bij de speelplaats wordt nog
gebruikt voor opslag. Als de werkzaamheden klaar zijn wordt dit veld weer in oude staat teruggebracht
en de voorzieningen aldaar (volleybalpalen en grote doelen) zullen weer worden geplaatst. De
verwachting is dat e.e.a. in het voorjaar van 2017 gereed is. Marco Lambalk heeft gevraagd of het
fietscrossbaantje ook zal worden opgeknapt. In de gesprekken met de gemeente is het
fietscrossbaantje nooit genoemd. Voorgesteld wordt om met vrijwilligers dit op te knappen. Ten opzichte
van het aantal jongeren zijn de voorzieningen voldoende.
- Verkeersremmende maatregelen Amsteldijk Zuid
De heren Venekamp en Schulz zijn aanwezig namens de gemeente Amstelveen, afdeling Verkeer. De
volgende voorstellen zijn besproken: komend uit de richting van Amstelveen wordt bij de overgang van
60 naar 30 km/pu de wegversmalling verwijderd en er komt (korte) drempel zoals deze ook op de
Amsteldijk is aangelegd. De drempels komen op locaties waar de woningen zijn onderheid. Bewoners van
deze locaties krijgen een informatiebrief. Hier kan op gereageerd worden. De versmalling bij de kerk blijft
bestaan, die bij het restaurant verdwijnt. De versmalling voorbij het restaurant blijft bestaan. Bij het
parkeerterreintje komt een extra drempel. M.b.t. het landbouwverkeer zal gekeken worden welke soort
drempel het beste is. Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat de rode kleur van de fietssuggestiestroken
bijna niet meer te zien is. De versmallingen bij de Zwarte Kat zullen, zodra er onderhoud plaatsvindt,
worden vervangen. De voorstellen worden op papier gezet en met de Dorpsraad besproken.
- Behandeling van de actielijst - (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0139: fietspad naar de Middenweg: het beton is gestort. Er komen nog hekken, bruggen en
veeroosters, waarna geasfalteerd zal worden.
- 0147: wilgen knotten: in december 2016 of januari 2017 wordt er weer geknot. Het waterschap zal dit
in 2017 doen.
-0155: werkzaamheden in Nes: de putten op de achterpaden staan op de agenda. Zie bij ingekomen
stukken.
-0156: Website: Arie Boelrijk heeft 166 foto’s van Nes en omstreken gestuurd voor op de website. De
website moet wel worden gepromoot, Facebook wordt wel goed bekeken.
-0159: Het waterschap gaat eerstdaags beginnen met het maaien van de bermen.
-

Ingekomen stukken
Medio juni: Diverse mededelingen van Wilco van Rijn: het speeltoestel op het veld zal, zodra de
werkzaamheden in Nes klaar zijn, worden gerepareerd. De ontbrekende speeltoestellen zullen dan ook
worden geplaatst. Het overige onderhoud wordt gewoon uitgevoerd, al is dat met de werkzaamheden in
Nes niet altijd zinvol of mogelijk.

- Groene aanslag op de bankjes wordt in Amstelveen niet schoongemaakt, dus ook niet in Nes. Bij zonnig
weer verdwijnt deze aanslag vanzelf.
- Marco Lambalk zal per mail aan Wilco van Rijn de locaties doorgeven van bomen die volgens Marco ziek
zijn. Ook vindt Marco dat er niet veel aan onderhoud wordt gedaan. Er wordt aangegeven dat dit ook door
de werkzaamheden komt.
1/13 juli: de bewonerscommissie heeft contact opgenomen met Eigen Haard inzake de ongelijke tegels in
De achterpaden. Voorgesteld was om er rubberen tegels te leggen. Het probleem is nog niet opgelost.
15 juli: email van mw. Meulenbelt m.b.t. het parkeren op de stoep van de pastoor van Zantenlaan door
ouders die hun kinderen wegbrengen. De stoep is alweer aan het verzakken. E.e.a. is gecommuniceerd aan
Wilco van Rijn van de gemeente. Ook zal er een brief naar de school worden verstuurd.
Div. data in augustus: de Dorpsraad heeft een bezwaarschrift opgesteld m.b.t. het plaatsen van TOP aan
De Pastoor va Zantenlaan. Het bezwaarschrift is niet ontvankelijk verklaard om reden dat de Dorpsraad
hierin geen belanghebbende is.
6 september: mbt de woonagenda heeft de beleidsmedewerker Wonen laten weten dat de gemeente en
Eigen Haard de prestatie afspraken bespreken. De Dorpsraad wil graag voor de woonruimte in Nes een
label voor gezinnen in eensgezinswoningen en een label voor Nessers voor 30% van de woningen. De
gemeente zet m.b.t. de wijkanalyses in op aandacht voor de seniorenhuisvesting en nieuwbouw.
- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
28 juli, aanvraag van Vita Amstelland voor een bijdrage aan een kerstbijeenkomst voor ouderen in
Amstelveen. De Dorpsraad heeft besloten om dit verzoek niet te honoreren omdat Vita al wordt
gesubsidieerd door de gemeente.
16 augustus, aanvraag voor een bijdrage in de kosten voor opnamen van het Nesser Volkslied en het
Wilhelmus. De kosten zijn o.a. gemaakt voor de inhuur van een beiaardier. De Dorpsraad wil graag een
specificatie zien.
12 september, aanvraag van het Dorpshuis voor de aanschaf van een nieuwe ventilator. Het dorpshuis
komt een bedrag van € 490,- tekort. De Dorpsraad gaat akkoord met dit bedrag.
- RondvraagErik van Leeuwen vraagt naar de foto’s die gemaakt zijn voorafgaand aan
de werkzaamheden van de koopwoningen. Er wordt gevraagd of er al een plan is
m.b.t. de beplanting.
- Marco Lambalk vraagt hoe de bewoners van Nes worden geïnformeerd als het
vuilnis niet wordt opgehaald. Voor zover bekend is dat nooit aan de orde geweest,
maar mocht het zo zijn dan kan altijd het servicenummer worden gebeld en dan
komt de vuilnis ophaaldienst alsnog.
Er wordt aangegeven dat de ‘smiley’ bij de Kerklaan niet werkt. Voor deze smiley
wordt een andere plek gezocht. Mw. Naeff geeft aan dat zij hem wel voor de deur
wil hebben. Dit verzoek zal worden doorgegeven aan de afdeling Verkeer.
- Mayra Peters heeft geluiden gehoord dat de school zou sluiten. Hier is niets over
bekend. Mochten er bewoners van Nes zich daarover zorgen maken dan kunnen zij
contact opnemen met de beleidsmedewerker onderwijs.
- Rondvraag publiek
- Mw. Naeff meldt dat in januari 2015 de wilgen voor het laatst zijn geknot (door het Waterschap)
aan de kant van haar woning. De situatie is gevaarlijk omdat het niet mogelijk is om vanuit de
oprit het tegemoetkomende verkeer te zien. Mw. Naeff heeft daar op 17 augustus een melding
over gedaan bij de gemeente. Zij heeft alleen een ontvangstbevestiging ontvangen en verder
niets meer gehoord.
- Mw. Naeff meldt dat het Jaagpad niet meer te belopen is. Deze vraag is al eerder gesteld maar
er gebeurt niks. Bart Wesselingh meldt dat er vanaf volgende week weer wordt gemaaid.
- Dhr. Ellens vraagt of er een aanwijsbord voor het nieuwe fietspad wordt geplaatst bij de
Wijnschuur waarop dan ook bordjes met fietsknooppunten komen.
- Dhr. Ellens vraagt waarom de Dorpsraad tegen het plaatsen van een TOP is.
- Dhr. Ellens vraagt of er m.b.t. de woonagenda ook rekening is gehouden met statushouders.
In Nes wonen op dit moment 2 dergelijke gezinnen. Mw. Meulenbelt geeft aan dat dit iets anders
is dan een label. M.b.t. statushouders is het meer een opdracht om deze mensen te huisvesten.
Vraag is ook of, bij het leegkomen van een sociale huurwoning, deze woning een sociale
huurwoning blijft, of dat er een vrije sector woning van wordt gemaakt. Ten opzichte van de
jonge Nessers die graag in Nes willen blijven zou dhr. Ellens dat wel graag willen weten.
- Dhr. Ellens complimenteert de gemeente en Eigen Haard op de wijze waarop de
werkzaamheden worden uitgevoerd. Het ziet er keurig uit. Enig minpunt is dat er in de straat 3
verschillende soorten lantaarnpalen staan. Dhr. Ellens zou graag allemaal dezelfde willen
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zien. De secretaris zal hier actie op ondernemen. Ook laat dhr. Ellens weten dat de inrichting van
de tuinen perfect zijn uitgevoerd.
Mw. van Leeuwen vraagt waarom de doeltjes op het basketbalveld moeten staan. Hier is al
uitgebreid over gesproken: als het voetbalveld modderig is kan er toch worden gevoetbald.
Dhr. van Dijk: namens de Stichting Dorpshuis dankt dhr. van Dijk de Dorpsraad voor de
donatie. Tevens laat dhr. van Dijk weten dat er vanaf volgende week dinsdag werkzaamheden
worden uitgevoerd m.b.t. dak isolatie.
Dhr.v.d. Werff stelt voor om op de website van makelaar Brockhoff een link naar de website
van Nes te laten plaatsen.

………………………………………………………………………………………………………………………………….
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 11 oktober
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 13 september 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!

Vrijdag 21 oktober in Dorpshuis De Nesse

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

het thema is:

HERFST
met uiteraard weer een verrassend 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 19 oktober via
denesse3@ziggo.nl
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!!Asfaltwerkzaamheden Nesserlaan!!
Van maandag 10 oktober tot en met vrijdag 14 oktober
vinden er werkzaamheden plaats aan de asfaltverharding
van de Nesserlaan. Het betreft het wegdeel ter hoogte van
de aansluiting met de Ringdijk Bovenkerkerpolder. De
Nesserlaan is gedurende deze periode afgesloten voor
doorgaand autoverkeer. De Ringdijk Bovenkerkerpolder is
alleen bereikbaar via de aansluiting met de AmsteldijkZuid. Fietsers kunnen via het wandelpad langs de
werkzaamheden.
Voor meer informatie kijk om www.amstelveen.nl onder
werk in uitvoering.

HEEFT U EEN MELDING MBT EEN STORING IN DE OPENBARE
BUITENRUIMTE (KAPOTTE LANTAARNPAAL O.I.D.) DAN KUNT U DIT
MELDEN VIA HET SERVICENUMMER VAN DE GEMEENTE: 020-5404911
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