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Actie

1.

Opening en mededelingen
Mededelingen:
Mw. Peters is met de school waar zij lesgeeft naar Madrid.
N.a.v. de melding dat er twee planken ontbraken op het nieuwe
speeltoestel is deze gerepareerd. Wel heeft de gemeente geconstateerd dat deze planken opzettelijk zijn verwijderd.
N.a.v. van de vraag van dhr. Rijnbeek over de tijdelijke constructie
voor uitgaand verkeer langs zijn woning heeft de voorzitter hierover
geïnformeerd. Er komt geen tijdelijke weg op die plek.
De facturen van het onderhoud van de AED’s zijn betaald aan de
EHBO vereniging uit het budget van de Dorpsraad.
De lijst met activiteiten zoals opgesteld door Marco Lambalk is naar
dhr. Beets gestuurd. Alle activiteiten/ festiviteiten kunnen doorgang
vinden.
De voorzitter is aanwezig geweest bij het Wijkenoverleg. Het overleg
van 24 november van het Wijkenoverleg zal in het Dorpshuis plaatsvinden.Bij de vergadering van het Wijkenoverleg is gesproken over bijvoorbeeld Schiphol, dit zou overkoepelend moeten worden bekeken. Dit
i.v.m. met de Kaagbaan die wordt verlengd en de nieuwe start- en landingsbaan.
Dhr. van der Neut van de gemeente heeft laten weten te zullen nadenken over de plaatsing van vaste doeltjes bij het basketbalveld.
In het Informatiebulletin is een oproep geplaatst om zich vooral aan te
melden voor de WhatssApp groep i.h.k.v. buurtpreventie, ook iedereen in het buitengebied wordt gevraagd zich vooral aan te melden. Inmiddels hebben ongeveer 8 personen zich aangemeld. U kunt
zich aanmelden bij de secretaris!
Er is een melding ontvangen dat er een kapotte bank is gedumpt
bij de geitenwei achter de garages aan De Jonge Gerard. Grofvuil kan
worden aangemeld bij de gemeente via het servicenummer. Inmiddels
is de gemeente gebeld en de bank zal worden opgehaald.
Bij de volgende Dorpsraad zal Thijs Kreukels het concept m.b.t. de verkeersveiligheid toelichten.

2.

Vaststelling van de notulen van de vergadering van 8 maart 2016
De notulen worden na wijziging vastgesteld.
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3.

Behandeling van de Actielijst
0154: AED’s: wordt bewaakt.
0155: werkzaamheden in Nes: Sandra Meulenbelt laat weten dat er op korte
termijn een brief van Eigen Haard aan alle huurders wordt verzonden. Er is nog
wel wat discussie aangaande de achtertuinen. De achterpaden zullen niet
worden opgehoogd. De bewonerscommissie heeft een onafhankelijke deskundige gevraagd of het problematisch is als het achterpad niet wordt opgehoogd.
Hier zal naar worden gekeken.
0156: website: de webdesigner heeft laten weten dat de website op 30 mei
de lucht in gaat en voor iedereen zichtbaar zal zijn. Het emailadres
ínfo@nesaandeamstel.nl blijkt al geruime tijd niet meer te werken. Mailen kan
te allen tijde naar de secretaris. Na 30 mei zal het emailadres info@nesaandeamstel weer operationeel zijn.
0157: openbaar vervoer: wordt bewaakt.
0158: verkeersveiligheid: dhr. Kreukels zal bij de volgende Dorpsraadvergadering in juni zijn concept voorstel mbt de verkeersveiligheid presenteren. De
Dorpsraad zal vooraf inzage krijgen. Er zijn een aantal bollen bijgeplaatst
langs de Amsteldijk Zuid. Deze zijn gemarkeerd door een wit paaltje. Wilco van
Rijn zal informeren wanneer er weer gemaaid gaat worden. Er wordt tevens
een opmerking gemaakt m.b.t. het maaien van het riet. Op sommige plekken
is er geen zicht in de bochten. Wilco neemt dit mee in het schema. Er wordt
opgemerkt dat de Rode Paal wel een likje verf kan gebruiken.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken.
14 april, email van dhr. C. Beets in antwoord op de vragen inzake de
festiviteiten van Marco Lambalk. M.b.t. de Wijde Blik vraagt Marco of er
rekening is gehouden met de breedte van De Wijde Blik voor de vuilniswagens.
19 april, email van Louise Teerink over de Buitenspeelbus. Deze bus
komt elk jaar naar Nes. Zoals elk jaar wordt er een bijdrage gevraagd.
Aangezien de Buitenspeelbus al gesubsidieerd wordt door de gemeente
(AanZ) wijst de Dorpsraad dit verzoek af. M.b.t. de week waarin de
Buitenspeelbus komt, heeft de Dorpsraad voorkeur voor de 2e week
van de zomervakantie. Er zal ad hoc door Sandra Meulenbelt worden
bekeken of er nog een springkussen o.i.d. kan komen.
21 april, email van de gemeente waarin wordt bevestigd dat de Buitenspeelbus terecht kan in Nes.
29 april, nieuwsbrief van de VvKkNH. Wordt ter kennisgeving aangenomen.
Medio april, omgevingsvergunning voor de aanleg van een Toeristisch
Overstap Punt. De Dorpsraad ziet de noodzaak niet om een dergelijk
object te plaatsen. Eric van Leeuwen zal dit aan de behandelende afdeling doorgeven.
3 mei, brief van dhr. Groot van de gemeente met daarin de argumenten om de strook van de Middenweg niet te asfalteren. Er zijn een
aantal redenen aangegeven, bijvoorbeeld dat er een landelijke inpassing is door het pad op een karrespoor te laten lijken, bewerkstelligen
van extensief gebruik. Intensief gebruik kan schade aan de flora en
fauna toebrengen, een geasfalteerde weg zal meer verkeer (brommers
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en groepen wielrenners) aantrekken. Tevens is het asfalteren erg kostbaar. Er zal worden afgewacht of de situatie verandert als het nieuwe
fietspad in gebruik wordt genomen.
8 april, aankondiging van de Algemene Ledenvergadering van de
VvKkNH.
8 april, aanvraag uit het activiteitenbudget door mw. Wesselingh (zie
punt 5).
9 april, aanvraag uit het activiteitenbudget van dhr. Volkstedt (zie punt
5).
Uitgegaan:
13 april, email van de secretaris aan de gemeente Uithoorn met het
verzoek om een richtingbord te plaatsen aan de Amsteldijk met de
aanduiding N201.
5.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget.
Mw. Wesselingh heeft een aanvraag gedaan voor een bijdrage aan de
jubileumreis van de Nesser Dames. De Nesser Dames bestaan 65
jaar en zijn zullen dit vieren met een lustrumreis naar Texel. Er wordt
een bijdrage gevraagd van € 300,-.Er wordt besloten om een bijdrage
te geven van € 200,-.
Guus en Nora Volkstedt hebben een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het activiteitenbudget van € 365,- om het seizoen van Happy
Nes feestelijk af te sluiten met een voetbaltoernooi. Tevens is dit en
mooie gelegenheid om de ouders en dorpsgenoten kennis te laten maken met Happy Nes. De Dorpsraad besluit om een bijdrage toe te kennen van € 175,-

6.

Rondvraag
Sandra Meulenbelt vraagt om nog voor de zomersluiting aan de ambtenaar die
de woonagenda heeft opgesteld te vragen hoe het is geregeld m.b.t. de voorrangs
regeling in Nes en wat er gaat gebeuren met de toewijzing van woningen. Ook
wordt er gevraagd naar de status van de woonagenda. Sandra zal contact op nemen
met de betreffende ambtenaar.
8. Rondvraag publiek
- Dhr. de Rover vraagt n.a.v. het concept verkeersveiligheid inzake de Amsteldijk Zuid of dit binnen of buiten de bebouwde kom van Nes betreft. Er wordt geantwoord dat dit beide is.
Tjerk vindt het prima als bewoners van de Amsteldijk zelf maaien, maar heeft
wel het verzoek om het gemaaide gras van het wegdek te verwijderen. Dit
omdat het gevaar bestaat dat hij uitglijdt over het pas gemaaide gras.
Tjerk laat weten dat zijn dochter foutief is gequote in het Informatiebulletin
m.b.t. het nieuwe fietspad. Zij had aangegeven dat zij het fietspad niet veilig
vond. Waarvan akte.
Mw. Ekkelkamp heeft in het vorige Informatiebulletin gezien dat er een extra
agendapunt was toegevoegd met als onderwerp De Wijde Blik. De beschrijving
agendapunt was niet terug te vinden in het Informatiebulletin. De secretaris
geeft aan dat in elk Informatiebulletin als eerste zin is te lezen dat het volledige verslag is te vinden op de website.
Mw. Copier merkt op dat er in verhouding wel weinig wordt gegeven uit het
activiteitenbudget aan de Nesser Dames voor het 65 jarig bestaan. Dit in ver-
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houding met wat er wordt gegeven aan nieuwe club voor jongeren, zij hebben
al 3x geld gehad. Mw. Wesselingh, de indiener van de aanvraag is er tevreden
mee. De aanvraag was verstuurd naar info@nesaandeamstel.nl, maar het blijkt
nu dat dit mailadres niet werkt. Dit euvel zal op 30 mei zijn opgelost als de
nieuwe website in de lucht gaat.
Er wordt opgemerkt dat de zwemsteiger stuk is. Dhr. van Leeuwen laat weten
dat hij dit zal repareren. Ook wordt gemeld dat de smiley die bij de ingang
van het dorp in een boom hangt, niet is te zien. Er zal worden gevraagd of de
smiley ergens anders kan worden geplaatst.
Astrid Jurriën merkt op dat de JOP geen toegevoegde waarde heeft, deze
kan eigenlijk wel weg omdat de JOP lek is en wordt besmeurd. De meeste JOP’s
zijn groter en langer. Er zal worden afgewacht tot alles klaar is.
Mw. Wijnstok klaagt over een berkenboom waarvan de gevallen bladeren
haar dakgoot verstopt. Tevens heeft zij last van de kleverige luizen die op haar
auto vallen. Vraag is of deze boom van de gemeente is. Wilco van Rijn meldt dat
er geen bomen worden omgehakt omdat er bladeren van af vallen. Als er
een andere boom voor in de plaats komt geeft deze weer overlast van een andere aard. Mw. Wijnstok kan een verzoek bij de gemeente neerleggen.
Mw. van Rijn laat weten dat zij al een jaar bezig is met de aanleg van een
nieuwe schoeiïng. Eigen Haard heeft hier toestemming voor gegeven. Vraag is
wanneer de gemeente toestemming geeft. De voorzitter raadt mw. van Rijn aan
om de gemeente te benaderen, de Dorpsraad is hier geen partij in.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 18 mei 2016 en ondertekend op 14 juni 2016.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. E. de Lange

