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Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 14 juni 2016 zijn onder meer de volgende onderwerpen
aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
- Mededelingen –
- Naar aanleiding van de oproep om storingen van Ziggo te melden zijn 4 meldingen binnengekomen. Het
wegvallen van WiFi is een veelgehoorde klacht. Ook bewoners van Nes die geen klant van Ziggo zijn
maar bijvoorbeeld van KPN hebben klachten. Klaarblijkelijk ligt Nes in een gebied waar het bereik niet
optimaal is.
- Gregor Portengen stopt met de bezorging van het Informatiebulletin. Er is een vervanger.
- Een aantal Dorpsraadsleden hebben gesproken met de verkeersdeskundige van de gemeente n.a.v. van
het ingediende voorstel m.b.t. verkeersremmende maatregelen op de Amsteldijk. Dhr. Kreukels zal bij de
Dorpsraad van 13 september e.e.a. komen toelichten.
- De voorzitter is aanwezig geweest bij het Wijkenoverleg. Bij de gemeente is men bezig met een nieuw
communicatiebeleid en een nieuwe website.
- Er zijn lantaarnpalen geplaatst bij de Hollandsche Dijk.
- Behandeling van de actielijst - (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 0139: fietspad naar de Middenweg: wordt aanbesteedt. Rond half juli wordt begonnen met de
werkzaamheden.
-0155: werkzaamheden in Nes: bewoners hebben een nieuwsbrief ontvangen. Mw. Meulenbelt zal bij de
opzichter navraag doen m.b.t. de putten in de achterpaden.
-0156: Website: er wordt gevraagd om de website te checken op juistheid. Mocht er iets niet kloppen, dan
graag doorgeven. De website is gekoppeld aan Facebook, dus vooral ‘liken’!
-

Ingekomen stukken
14 mei: voorstel van de voorzitter om vanwege het 125-jarig bestaan van de Urbanus kerk een
monumentenbord aan te bieden. Dit zal in samenspraak met het bestuur worden aangeschaft.
24 mei: email van mw. Meulenbelt m.b.t. de mogelijkheid tot de aanleg van glasvezel in het dorp.
Op de website www.opglas.nl kunnen bewoners van Nes zich aanmelden.
27 mei: het verzoek om een richtingbord naar de N201 is afgewezen door de gemeente Uithoorn.
13 juni: email van Sandra Meulenbelt waarin zij voorstelt om Nes a/d Amstel te promoten bij makelaar
Brockhoff. Deze makelaar heeft een site gemaakt voor personen die graag buiten Amsterdam willen
Wonen hierop kunnen zoeken naar geschikte locaties. Het gaat hier om koopwoningen.

- Activiteiten / leefbaarheidsbudget
Er zijn geen aanvragen binnengekomen.
- Rondvraag- Marco Lambalk geeft aan dat er twee planken van het klimrek af zijn. Dit zal worden
doorgegeven aan Frank van der Neut.
- Marco Lambalk vraagt waarom de doeltjes op het veldje zijn geplaatst en niet op het
basketbalveld.
- Marco Lambalk vraagt om de uitgaande stukken m.b.t. de Middenweg. Hij geeft aan deze niet te
hebben.
- Marco Lambalk merkt op dat dhr. Thijs Kreukels vanavond zou komen. Dit was echter toegezegd
onder voorbehoud. Dhr. Kreukels was helaas toch verhinderd.

-

-

-

-

Sandra Meulenbelt heeft vernomen dat kinderen niet snel in de JOP zullen gaan
zitten omdat het onveilig is. De JOP staat nogal achteraf tussen de bosjes.
Bart Wesselingh geeft aan dat de ene groep wel graag achteraf wil zitten en de
andere niet.
Sandra Meulenbelt laat weten dat de Pastoor van Zantenlaan vol loopt met auto’s.
Leerkrachten en ouders parkeren daar. Vraag is of de leerkrachten bij de kerk mogen
parkeren? Er zal even worden afgewacht tot na de zomervakantie.
Mayra Peters meldt dat de verf van de brug naar de Ringdijk afbladdert. Ook het
bord wordt niet schoongemaakt. Wilco van Rijn laat weten dat er een
onderhoudsregime is en dat borden in principe niet worden gewassen.
Mayra Peters laat weten dat de aanmeldingen voor de buurtapp goed loopt. Er zullen
stickers worden gehaald om op de brievenbus te plakken. Het ophangen van bordjes
vindt de gemeente niet goed.

- Rondvraag publiek
- Dhr. v.d. Lelie laat weten dat hij ook last heeft van ‘blokjesbeeld’.
- Onder voorbehoud zal dhr. Kreukels van de gemeente bij de vergadering van 13 september een
toelichting geven op het voorstel inzake de verkeersveiligheid van Nes.
- Mw. Houtkamp heeft ook ‘blokjesbeeld’.
- Mw. Houtkamp meldt dat de bankjes bij het geitenweitje erg vies zijn. Wilco van Rijn zal dit
doorgeven.
- Mw. Ekkelkamp zou het prettig vinden als er glasvezel komt. We zijn dan gelijk van Ziggo af.
Glasvezel wordt aangelegd bij aanmelding van 60% van de bewoners. Op dit moment hebben 16
personen zich aangemeld.
- Mw. Naeff vraagt waarom de veeroosters zo rammelen. Bart Wesselingh meldt dat deze een
stukje zijn verzakt. Na de bouwvak zal de Ringdijk worden opgeknapt.
- Mw. Naeff vraagt of de notulen van voor 2015 niet op de website komen? Ook vraagt zij of er
wel voldoende aandacht wordt gegeven aan de website. Er zou een extra item in het
Informatiebulletin kunnen worden opgenomen over de website en Facebook.
- Mw. Naeff laat weten dat de bedrijven in Nes niet wilden adverteren op de website.
- Dhr. van Rijn meldt dat zijn moeder (wonende aan de Amsteldijk) ook last heeft van
‘blokjesbeeld’.
……………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 13 september
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. Verkeersremmende maatregelen, toelichting dhr. Thijs Kreukels van de gemeente Amstelveen
3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 14 juni 2016
4. Behandeling van de 'Actielijst'.
5. Ingekomen & uitgaande stukken (o.a. Toeristisch Opstap Punt)
6. Activiteiten & Leefbaarheidsbudget.
7. Wat verder ter tafel komt.
8. Rondvraag & Sluiting.
9. Rondvraag publiek.

Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpsraad!

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

2

Een goed doel steunen zonder dat het u geld kost
De KRO/NCRV heeft enkele goede-doelen-stichtingen genomineerd. Zij kunnen aanspraak
maken op bedragen tot € 15000. Zij komen in aanmerking als zij voldoende stemmen
weten te bemachtigen.
De Barbarugo Stichting helpt werkloze Ghanezen levenslang aan een goed inkomen door
het kweken van Bamboe EN zorgt dat ons klimaat verbetert omdat door de bamboe
de uitstoot van CO2 wordt gecompenseerd.

Tik als www-adres: tiny.cc/helpGhana en klik dan op stem nu

en volg

de instructies.
Doe dit met al uw e-mailadressen en vraag uw vrienden ook zo te handelen.
Vragen? Mail naar ruud.barbarugo@gmail.com
Dank voor uw aandacht,
Ruud Goedknegt
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

Ze zijn er nog: ansichtkaarten ‘Groeten uit Nes aan de Amstel’. 5 voor 1
euro, 25 cent per stuk. Verkrijgbaar bij de secretaris, De Oude Visscher 12.

Bent u 50+ en wilt u (weer) meer bewegen, kom dan naar:
SMILE FIT 50+ in Dorpshuis ‘De Nesse’.
De lessen (à € 4,30 per uur) zijn op iedere woensdag van 13.45 tot 14.45
uur.
U bepaalt zelf welke inspanning u kunt of wilt doen.
Schrijf u in (of kom eens kijken of het wat voor u is) op één van de
woensdagen.
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Vrijdag 23 september in Dorpshuis De
Nesse
(deze keer de 4e vrijdag i.v.m. de jubileumviering van de Nesser Dames op de 3e
vrijdag)

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

ter herinnering aan mooiere zomers:

Italiaans buffet
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 21 september via
denesse3@ziggo.nl
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