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Informatiebulletin

/ Oktober 2017

Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 12 september 2017 zijn onder meer de
volgende onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op
www.nesaandeamstel.nl ).
-

Mededelingen
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Hennie Houtkamp. Wij zullen haar missen.
Dhr. Wesselingh is vanavond niet aanwezig vanwege de geboorte van zoon Kyan.
Bij de vorige vergadering is gevraagd of er en meldpunt bekend is als iemand op een bol
rijdt en daar schade van oploopt. De secretaris laat weten dat een dergelijke melding bij
de politie kan worden doorgegeven.
- Er is advies uitgebracht m.b.t. het maaien van het riet.
- Behandeling van de actielijst (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0156, website: mw. Meulenbelt neemt actie m.b.t. het plaatsen van de gemeentelijke
Stukken/ mededelingen die langere tijd zichtbaar zullen zijn.
- 0157, openbaar vervoer: er zal worden gevraagd naar de voortgang. Mettertijd kunnen de
ervaringen worden doorgegeven.
- 0161, bestraten van het basketbalveld: correspondentie hierover zal worden opgezocht.
- 0165, oversteekplaats bij de N201: er zal ter plekke worden gekeken of deze is aangepast
- 0166, monumentenbord Urbanus: er is niets meer vernomen van het kerkbestuur.
Ingekomen stukken
- 15 juni: email van Wilco van Rijn mbt het maaien van de bermen. Het riet langs de Amsteldijk
is per vergissing in zijn geheel gemaaid. De reguliere berm wordt 2x p.j. gemaaid. Volgende
week is de 2e ronde. Wilco van Rijn gaat hier achteraan mbt het maaischema.
- 17 juli: diverse emails van dhr. Lambalk inzake het plaatsen van een richtingbord naar het
nieuwe fietspad. Dit is helaas niet mogelijk vanwege diverse regelgevingen. Dhr. Lambalk zal nog
nagaan of er iets kan worden geregeld met het fietsknooppunten systeem.
- 26 juli: vooroverleg mbt perceel Amsteldijk Zuid 201. De vraag is om het bestaande perceel te
slopen en te herbouwen buiten het bouwvlak. Het pand op nummer 202 is destijds ook iets
verhoogd. De Dorpsraad voorziet geen problemen. Wel is het zo dat als aldaar een kelder wordt
toegestaan, dit voor iedereen geldt.
- 1 augustus: brief van mw. Witte in antwoord op het advies van de Dorpsraad inzake de
huisvestingsverordening. In de brief wordt gesteld dat er is geconstateerd dat het wenselijk is
dat 4 kamerwoningen bij voorrang worden toegewezen aan huishoudens van tenminste 3
personen. Bij de eerstkomende wijziging in de huisvestingsverordening zal hiertoe een voorstel
worden gedaan aan de raad.
- 22 augustus: email van mw. Meulenbelt waarin 2 bewonersideeën. Het betreft een
bliksemafleidervoor het hele dorp en een hekje rond de nieuwe beplanting aan de Pastoor van
Zantenlaan. Het gebeurt nu dat er standaard door de perkjes wordt gelopen in plaats van
eromheen. Wilco van Rijn gaat kijken of er eventueel draadhekjes kunnen worden geplaatst.

22 augustus: bouwaanvraag voor Ringdijk BP 23B. De bouwaanvraag voldoet aan alle gestelde criteria en
de vergunning kan derhalve worden verleend. De nieuwe stal zal meer naar achteren en ook dwars worden
geplaatst. Er is een bezwaar ingediend. De Dorpsraad heeft geen bezwaar tegen deze bouw en heeft de
stukken opgevraagd. Qua bestemming betreft het nog steeds een agrarisch bedrijf. Mw. de Bordes meldt
dat het een schuur van 38 meter lang en 10 meter hoog wordt. Dit is net zo groot als een woonblok van 6
huizen. Vraag is wat er gebeurt als er 25 personen komen werken? Komen er ook grote vrachtwagens met
paarden langs? Dhr. Veldhuisen (aanvrager van de vergunning) laat weten dat het pand meer naar achter
komt te staan. De zonnecellen komen aan de achterkant. Vanuit het publiek wordt aangegeven dat er geen
enkel overleg is geweest. Dhr. Veldhuisen vraagt zich af waarom de klagers zich niet bij hem gemeld
hebben. De bomen die er nu voor staan blijven daar ook staan en hij meent dat er voldoende is uitgelegd.
De voorzitter maakt een einde aan de discussie met de opmerking dat de vergunning is goedgekeurd en
voldoet aan alle gestelde criteria en voorwaarden.
23 augustus: mw. Meulenbelt heeft een vraag gekregen of het mogelijk is om bij De Zwarte Kat ook een
30 km zone in te voeren. Dit is niet mogelijk omdat het buurtschap weliswaar buiten de bebouwde kom ligt,
maar dat de omvang a. te klein is, b. het wegbeeld wijkt niet af van de 60 km zone en c. in strijd is met de
uitvoeringsvoorschriften van het BABW, waaraan de gemeente gehouden is. Deze vraag is eerder gesteld in
de Dorpsraadvergadering van december 2011.
23 augustus: uitnodiging voor de afscheidsreceptie van burgemeester Mirjam van ’t Veld. Deze receptie
vindt plaats in het Raadhuis te Amstelveen.
Wat verder ter tafel komt.
Mw. Meulenbelt geeft aan dat de Dorpsraad heeft een aantal onderwerpen heeft waarmee zij langs de
diverse fracties van de politieke partijen zullen gaan om daarmee te ‘pitchen’. Deze verzamelde plannen
zullen op 25 september bij de fractie van D’66 worden besproken. Onderwerpen zijn o.a.: betere verlichting
op de Nesserlaan en uitbreiden van Nes aan de Amstel qua woningen en welzijn. Een aantal punten moeten
nog worden doorgenomen, bijvoorbeeld meer woningen en voorzieningen. Meer inwoners moet centraal
staan, dus er zullen woningen bijgebouwd moeten worden. De Dorpsraad wil ook in gesprek met Eigen
Haard en wethouder Raat. Vanuit het publiek wordt gevraagd of het niet zinnig is om eerst te kijken waar
de woningen zouden moeten komen. De richtlijn is 80 woningen erbij. Dit zouden zowel koop- als
huurwoningen kunnen zijn. Ook wordt voorgesteld om de Middenweg (weer) te asfalteren. Hier zijn wel
goede argumenten voor nodig. Dit zal ook worden meegenomen bij de pitch.
Mw. Naeff en dhr. Veldhuisen geven aan dat zij graag een kabel aansluiting willen, zoals iedereen heeft in
het dorp.
Rondvraag
- N.a.v. de vraag over het onderhoud van het schoolplein laat dhr. van Leeuwen weten
dat het schoolpein niet van de gemeente is. De school heeft wel een onderhoudscontract
met de gemeente.
- Namens Bart Wesselingh wordt gevraagd of het mogelijk is om de berm langs de
Amstelkant in te zaaien met bloemrijk mengsel. Wilco van Rijn laat weten dat dit niet
kan omdat er wordt geklepeld en er maar 1x per jaar gemaaid kan worden. Ook de
grond aldaar is er niet geschikt voor.
Dhr. Lambalk meldt dat er een gat zit in de ‘vogelnest schommel’ op het schoolplein.
Dit zal worden doorgegeven.
Dhr. Lambalk vraagt wanneer het veld zal worden ingezaaid. Hier moet de gemeente
nog middelen voor vinden. Voorgesteld wordt om het hoofd van afd. Wijkbeheer hier
een brief over te sturen.
Mw. Meulenbelt vraagt waarom er wel veel bankjes staan langs de Amsteldijk en niet
langs de Ringdijk. De Ringdijk is particulier eigendom.
Mw. de Lange laat weten dat er langs de dijk binnen de kom van Nes heel veel ’30 km’
stickers zijn aangebracht. Zij vraagt of er verkeersborden kunnen worden geplaatst.
De gemeente heeft al eerder laten weten dat er geen borden worden geplaatst.
Dhr. van Leeuwen roept op om niet op het schoolplein te roken en/of te blowen.
Deze oproep komt ook in het Informatiebulletin.
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Rondvraag
publiek
- Wilco
van Rijn laat weten dat vanaf half november zal worden verder gegaan met
het beplanten van de plantbakken. Intussen hebben bewoners er zelf planten in gezet.
Deze planten zullen worden verwijderd. Het wordt anders een ratjetoe van allerlei
planten. Dit zal ook in het Informatiebulletin worden opgenomen. De gemeente komt
ongeveer 7 keer per jaar voor onderhoud en onkruid verwijderen.
- Mw. Naeff vraagt wanneer het werk aan de dijk gestart wordt.
- Er wordt gevraagd om bordjes met daarop ‘buurtpreventie’. Zoals al eerder is aangegeven komen er geen borden bij in Nes.
- Dhr. Rijnbeek meldt dat het pad tussen de kerk en de school een grote modderzooi is.
Vraag is of het pad geasfalteerd kan worden. Wilco van Rijn laat weten dat dit stukje pad
eigendom is van de kerk en niet van de gemeente. Het stukje dat wel geasfalteerd is, is
eigendom van de gemeente.
- Mw. Naeff laat weten dat het jaagpad op sommige stukken nog maar 10 cm breed is.
Vraag is wie dit gaat verbreden. Het was de bedoeling dat het pad onderhoudsvrij zou zijn.
De vraag zal worden doorgegeven aan afdeling Wijkbeheer.
- Dhr. Hagemeijer vindt dat er meer voor ouderen moet worden gedaan. Er is van alles voor
kinderen maar ouderen blijven achter. Mw. de Lange meent dat de ouderen echt niet
worden vergeten. Ideeën zijn welkom.
- Mw. de Bordes vindt de bloembakken die in Uithoorn aan de lantaarnpalen hangen zo
leuk. Zij vraagt of dat ook in Nes kan. Deze vraag is bij de vorige Dorpsraad ook ter sprake
gekomen maar is niet mogelijk gebleken vanwege de kosten en het onderhoud. Meestal
wordt e.e.a. gefinancierd door een winkeliersvereniging. Die heeft Nes niet.
- Mw. de Bordes meldt dat zij geen antwoord heeft gehad op een aantal emails.
- Dhr. Veldhuisen zou graag kabel tv op de Ringdijk willen hebben. Ziggo wil hier niet aan
meewerken.
- Mw. Stevens zou het prettig vinden als men weet waar men moet zijn ivm het maaien.
- Mw. Ekkelkamp laat weten dat op het bordje bij de kliko’s er nu alleen ‘maandag’ op
staat.
De- volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 10 oktober 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening & Mededelingen.
Vaststelling van de notulen van de vergadering van 12 september 2017
Behandeling van de 'Actielijst'.
Ingekomen & uitgaande stukken
Activiteiten & Leefbaarheidsbudget.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag & Sluiting.
Rondvraag publiek.

Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpsraad!

Vriendelijk doch dringend verzoek
Om niet te roken en/ of te blowen op het schoolplein.
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Belangrijke mededeling namens de gemeente Amstelveen
Het is niet toegestaan om ‘eigen’ planten in de plantbakken te zetten. De bakken
worden binnenkort voorzien van beplanting zoals is afgesproken is bij de
informatie avond over de ophoging van het dorp.
Alle aanplant die niet van de gemeente is zal worden verwijderd.

SMILE FIT 55+
Conditietraining voor senioren (m/v)
Iedere woensdag van 13.45 tot 14.45 uur in Dorpshuis ‘De Nesse’.
Een uurtje sporten voor alle niveau’s. Ervaar hoe prettig het is om in beweging te zijn. Kom
een keertje langs om te kijken of het wat voor u is of loop binnen voor een (gratis) proefles.
Kosten daarna: € 4,35 per les.
Inlichtingen bij Weber Sports (020-379 25 23) of bij Joop Goertz (020-354 31 82).
-

Vrijdag 20 oktober in Dorpshuis De Nesse

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

Van dichtbij en van veraf:
gerechten uit diverse landen
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 18 september
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!
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