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Actie

1.

Opening en mededelingen
Sandra Meulenbelt stelt voor om langs de fracties te gaan om ideeën voor het
voetlicht te brengen. Ieder voor zich zou nog iets uit het eigen verkiezingsprogramma kunnen halen en dit als voorstel indienen. Er zullen 2 a 3 punten kunnen worden gepitched. De voorzitter geeft aan dat er m.b.t. het mailverkeer alle mails naar de voorzitter en secretaris gaan, de voorzitter mailt deze dan
weer door. De lamp in de steeg tussen de Kerklaan en de Pastoor van Zantenlaan doet het nog steeds niet. Mocht dit volgende maand nog zo zijn dan wordt
hier actie op ondernomen.

2.

Vaststelling van de notulen van 13 december 2016.
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

3.

Behandeling van de Actielijst
0156: er zal nogmaals aandacht worden besteedt aan de website via het Informatiebulletin.
0158: verkeersveiligheid: De brief van dhr. Kreukels is er nog niet. De voorzitter zal e.e.a. navragen.
0160: Hermann Ruhe en Sandra Meulenbelt gaan langs bij de beleidsmedewerker Wonen van de gemeente om te praten over de woonagenda.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken.
13 december: aanvraag van de Gymclub voor een bijdrage in de kosten voor de aankoop van een bokszak en bokshandschoen. Zie onder
punt 5.
20 december: email van Frank van der Neut in antwoord op de vraag
van Marco Lambalk dat de speeltoestellen welke zijn geplaatst aan De
Jonge Gerard niet dezelfde zijn als de speeltoestellen op de foto die
door Cees Beets destijds is gestuurd. E.e.a. zal worden nagevraagd.
30 december: uitnodiging voor een werkconferentie ‘op weg naar de
declaratie van Amstelveen. Hermann Ruhe zal hier naar toe gaan
(noot: inmiddels is deze werkconferentie afgelast).
- 6 januari: email van mw. Naeff inzake het knotten van de wilgen. Er is
gebeld naar Waternet.
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5.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget.
Aanvraag van de Gymclub voor een bijdrage voor de aanschaf van een
bokszak en een handschoen voor € 149,90 wordt goedgekeurd.
De spelregels mbt het
aanvragen van een bijdrage zal in het Informatiebulletin worden geplaatst.

6.

Wat verder ter tafel komt.
- Sandra Meulenbelt heeft Wilma Jurriaans gevraagd of zij de werkzaamheden
m.b.t. de website van Nes wil blijven uitvoeren. Dit omdat het toch veel tijd
kost. Wilma heeft aangegeven dat zij het graag wil blijven doen, om niet. Afgesproken wordt om 1x per half jaar een leuke attentie voor Wilma te verzorgen.

7.

Rondvraag
Erna de Lange heeft een interview gegeven bij Serious Kerst. Helaas zijn daar
geen opnamen van. Het was heel leuk.
- Helaas is Ineke Uffing niet gekozen tot vrijwilliger van het jaar.
- Erik van Leeuwen meldt dat op een 2-tal adressen geen Informatiebulletin wordt
bezorgd. Er zal contact worden opgenomen met de bezorger.
- Marco Lambalk stelt voor om, nadat de werkzaamheden in Nes zijn afgerond,
voor de overdracht de ‘restpunten’ van de bewoners verzamelen en deze te
bespreken met gemeente en opzichter. Er zal bij de opzichter worden
geïnformeerd of er al een indicatie is wanneer de werkzaamheden klaar zijn. De
voorzitter neemt contact op met de opzichter.
- Sandra Meulenbelt stelt een concept brief op mbt de onderwerpen welke zullen
Worden besproken met de fracties. De leden van de Dorpsraad moeten het wel
met elkaar eens zijn welke onderwerpen dit gaan worden en deze worden gemaild
naar de voorzitter.
8. Rondvraag publiek
- Dhr. v.d. Lelie vraagt of er al iets bekend is m.b.t. het inzaaien van het veld.
Hij geeft aan dat er rekening met het dorpsfeest moet worden gehouden en
heeft de voorkeur dat het veld opgeknapt wordt na het dorpsfeest.
De voorzitter zal dit vragen bij de opzichter. De aanvraag voor de vergunning
van de wielerronde ligt bij de gemeente. Voor het Dorpsfeest moet de vergunning nog worden aangevraagd.
De verkeersmaatregelen op de dijk komen ter sprake. Belanghebbenden (dit
zijn de bewoners van de Amsteldijk) krijgen een brief. Drempels zullen alleen
worden geplaatst bij nieuwbouw (vanwege de onderheiïng). Dhr. v.d. Lelie vindt
dat elke Nesser zich mag uitspreken hierover en dat alle Nessers een brief moeten krijgen. De voorzitter neemt contact op met dhr. Kreukels.
Dhr. de Rover geeft aan dat de takken van de knotwilgen tot op de rijweg hingen.
Mw. Ekkelkamp geeft aan dat aan het eind van de Kerklaan een bordje is geplaatst dat daar niet geparkeerd mag worden omdat er afvalcontainers moeten
staan. De dagen zijn fout vermeld op het bord. Dit wordt doorgegeven aan de
gemeente. Het ophalen van het plastic afval is ook gewijzigd: het is nu maandag
i.p.v. donderdag. De juiste dagen voor het ophalen van huisvuil is te vinden op
de website van de gemeente en het is ook mogelijk om de app te downloaden.
Tevens geeft mw. Ekkelkamp aan dat de afvalbak voor hondenpoepzakjes is
verdwenen. Ook vindt mw. Ekkelkamp het een goed idee om de fracties eens in
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het Dorpshuis te laten vergaderen.
Dhr. de Bruin vraagt zich af waar de verkeersdrempels zullen komen en vraagt
tevens of het mogelijk is om het kruispunt Amsteldijk Zuid en Kerklaan op te
hogen en om duidelijk te maken dat rechts voorrang heeft.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 13 januari 2017 en ondertekend op 14 februari 2017
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