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Actie

1.

Opening en mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

2.

Vaststelling van de notulen van de vergadering van 8 september 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Behandeling van de Actielijst
Na.v. punt 6, Happy Nes, wordt gevraagd naar de stand van zaken. Bart Wesselingh laat weten dat zij in gesprek zijn met de gemeente Amstelveen. Hopelijk is er meer nieuws in december. Er zijn nu 34 leden.
4. Behandeling van de Actielijst
0142: boten in de Amstel: Er is een brief gestuurd aan het college van B&W
met het verzoek te handhaven. De voorzitter heeft op vrijdag 20 november een
telefonische afspraak met wethouder Raat. De zeilboot is inmiddels weggehaald maar er liggen nog wel 4 andere vaartuigen.
0149: veerpont: in december zal de veerpont nogmaals aan de orde komen in
de Raadsvergadering van gemeente De Ronde Venen.
0153: mw. Peters laat weten dat de oude klimtorens weg zijn weggehaald. De
nieuwe speeltoestellen zullen voor 1 januari worden geplaatst. Het grasveld
moet wel goed worden gedraineerd. Er komen doeltjes bij de basketbalpalen.
Dit zouden eventueel losse doelen kunnen zijn. Voor de allerkleinsten blijven 2
speeltoestellen staan waaronder 1 veerelement (wipkip) De nieuwe klimtoren is
meer iets voor de oudere kinderen. Mw. Peters zal vragen of de glijbaan ook
terugkomt. Deze is voor de kleinste kinderen wel essentieel.
0154: onderhoud AED’s: mw. Höcker van BBA is hier mee bezig. Er heeft een
oproep in het Informatiebulletin gestaan met het verzoek om een bedrag aan
de EHBO vereniging te doneren. Het zou mooi zijn om in het volgende Informatiebulletin te kunnen meedelen hoeveel deze actie heeft opgebracht.
0155: werkzaamheden in Nes: de datum van 9 november is voorbij en het
werk is nog niet begonnen. E.e.a. zal worden nagevraagd.
0139: fietspad naar Middenweg: een bewoner van De Oude Visscher heeft
laten weten dat zijn dochter op de Nesserlaan is aangereden. Vraag is of het
fietspad binnenkort gerealiseerd zal zijn. Dhr. Lambalk laat weten dat er gesprekken gaande zijn met de architect. Voor eind 2016 zou het fietspad er
moeten liggen. Als de weidevogels broeden wordt het werk stilgelegd.
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4.

Ingekomen en uitgaande stukken.
21 oktober, nieuwsbrief van VvKkNH met een oproep om zitting te
nemen in het Plattelandsparlement. Mw. Meulenbelt heeft zich hiervoor
opgegeven.
Medio oktober, melding van de realisatie en plaatsing van een nieuwe
brug aan de Amsteldijk Zuid 91.
26 oktober, antwoord van dhr. Beets op vragen over extra parkeerplekken in Nes. Dhr. Beets geeft aan dat in het hele dorp waar eventueel een parkeerplaats aangelegd zou kunnen worden, de maten hiervoor te klein zijn voor een officiële parkeerplaats. Op dergelijke plekken
worden geen parkeerplaatsen gemaakt i.v.m. eventuele schadeclaims.
Dhr. Lambalk geeft aan dat hij het gevoel heeft niet serieus genomen
te zijn. Dhr. Lambalk heeft in het dorp foto’s gemaakt van 15 locaties
waar eventueel, met een paar aanpassingen, parkeerplekken kunnen
worden gerealiseerd. De foto’s zijn doorgestuurd naar dhr. Beets.
8 november, initiatiefvoorstel van mw. Meulenbelt aan de dorpsraad om
het college van B&W en de Raad te adviseren als voorgesteld in twee concept-adviezen inzake verkeersveiligheid.. De Dorpsraad heeft een mail
gezonden aan dhr. Schulz van de afdeling Verkeer. De heer Schulz heeft
geantwoord hierop dat vragen omtrent verkeersonveilige situaties vanuit
Nes vaker de gemeente bereiken via de dorpsraad, maar dat de gemeente
er de voorkeur aan geeft te wachten met het beter inrichten van de 30km
zone totdat groot onderhoud aan de weg plaatsvindt. Mw. Meulenbelt
heeft de heer Schulz per mail geantwoord en vragen gesteld naar aanleiding van opmerkingen van de heer Schulz en het beleid van de gemeente.
Er wordt nog gewacht op antwoord op deze mail. Mw. Meulenbelt heeft het
initiatief genomen om flyers rond te brengen in het dorp. Zij bedankt iedereen die het strookje heeft ingeleverd en laat weten dat dit er 47 zijn
geweest. Mw. Meulenbelt heeft het beleid en de begroting van de gemeente bestudeerd. M.b.t. verkeersveiligheid in Amstelveenzijn door het college
en de Raad in de betreffende beleidsnota’s standpunten ingenomen en
gelden gereserveerd op de begroting. Volgens mw. Meulenbelt wordt Nes
in het verkeersbeleid van de gemeente een beetje vergeten. Met z’n allen
moeten we staan voor verkeersveiligheid.Het gaat erom dat we laten zien
aan de gemeente dat er draagvlak is voor de aanpak van de verkeersveiligheid zodat de gemeente niet om ons heen kan. Respect voor het gemeentelijke beleid en de daarbij horende begroting maakt veel dingen
mogelijk. Er moet worden nagedacht hoe het echt is gesteld met de
verkeersveiligheid en er moet worden gekeken wat er kan worden verbetert. Volgens mw. Meulenbelt is er ruimte in de begroting. De voorzitter
laat weten dat er gewacht moet worden op het antwoord van dhr.
Schulz (afd. Verkeer van de gemeente). M.b.t. de resultaten van de flyer
actie kan de vraag worden gesteld of er alternatieve opties zijn m.b.t.
snelheidsremmende maatregelen. Tevens zijn er 220 flyers rondgebracht
terwijl er 410 adressen zijn in Nes (ook Amsteldijk en buitengebied). De
helft van de Nessers hebben de flyer niet gekregen. Mw. Meulenbelt merkt
op dat zij het flyeren bewust heeft beperkt tot de 30 km zone die het onderwerp vormde van de flyer. Dhr. Wesselingh meldt dat er nu al een probleem is met de wegversmallingen, zeker met groot verkeer. De voorzitter benadrukt dat de flyer actie een initiatief was van mw. Meulenbelt
en niet van de Dorpsraad. Dhr. van Leeuwen geeft aan dat alle leden
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van de Dorpsraad ‘verkeersveiligheid’ in het verkiezingsboekje hebben opgenomen. De voorzitter geeft nogmaals aan dat er n.a.v. het antwoord
van dhr. Schulz zal worden bekeken welke stappen er kunnen worden
genomen. Ook vindt dhr. van Leeuwen dat het advies wat dreigend overkomt. Dat moet je niet doen tegen de gemeente. Mw. Meulenbelt merkt op
dat veel tekst in het advies is overgenomen uit de beleidsstukken van de
gemeente en het collegeprogramma. Maatregelen zullen stap voor stap
moeten worden uitgevoerd. Her dorp moet ook leefbaar blijven. Mocht er
worden doorgegaan met een nieuwe flyer dan moet de gehele Dorpsraad
daar achter staan. M.b.t. deze flyer heeft de Dorpsraad geen consensus
gegeven. Uiteraard mogen Dorpsraadsleden een initiatief voorstel indienen
en een peiling doen maar het is uiteindelijk aan de dorpsraad als geheel
om een initiatief van een lid over te nemen of niet..
Dhr. Lambalk geeft aan dat de Dorpsraad als team moet samenwerken. Dit
gebeuren bevordert niet het teamgevoel. Mw. Peters meent dat er een
nieuwe flyer moet komen met een andere vraagstelling. Dhr. van Leeuwen
geeft aan dat aanpassingen m.b.t. snelheidsremmende middelen extra
werk en kosten met zich mee brengt. Mw. Meulenbelt stelt dat de gemeente gehouden kan worden aan het beleid dat zij maakt. Er wordt gestemd
over de procedure m.b.t. het initiatiefvoorstel. Het Dagelijks Bestuur stemt
voor wachten op het antwoord van Rik Schulz. Er zal geen advies naar de
gemeente worden gestuurd. Wel moet er worden nagedacht wat we willen
vragen. E.e.a. is afhankelijk van het antwoord van de beleidsmedewerker
Verkeer.
6.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget.
De Vrienden van de Urbanus heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan ‘Kerst aan de Amstel’. Voor dit evenement wordt een bedrag van
€ 300,-gereserveerd uit het budget voor Sociale Samenhang. Tevens hebben
de Jonge Woudlopers een bijdrage gevraagd ten behoeve van een inloopmiddag voor de Nesser jeugd waarbij oliebollen zullen worden gebakken. Ook
is er een oudejaarsborrel voor alle Nessers. Er wordt een bedrag van € 100 euro gereserveerd voor dit evenement. Boerderij Kerkzicht heeft aangegeven dat
er weer een levende Kerststal komt. Hiervoor wordt ook een bedrag gereserveerd. De familie Jurriën heeft een aanvraag gedaan voor een bijdrage aan
kerstverlichting . Aangezien een dergelijk initiatief moet worden ingediend bij
de gemeente zal de secretaris de familie inlichten over de te volgen procedure.

7.

Rondvraag
De secretaris vraagt de heer Grigoleit naar de status van het verkeersbord
op de rotonde in Uithoorn. Er wordt aangeraden een brief te sturen naar de
gemeente Uithoorn.
8. Rondvraag publiek
- Mw. Naeff vraagt naar de knotwilgen die aan linker- en rechterkant van de
weg staan. Hiermee wordt bedoeld vanuit Nes gezien links en rechts.
De smilies zullen worden bevestigd op de nieuwe plek zodra de nummers weer
op de lichtmasten zijn aangebracht.
Dhr. van der Lelie vraagt of de Dorpsraad voortaan op tijd begint. Er moest nu
lang worden gewacht tot de deur open ging.
Dhr. Visser wil mw. Meulenbelt complimenteren voor het aankaarten van de
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verkeersveiligheid. Dhr. Visser vraagt of er een termijn aan is gesteld. Dit is niet
het geval.
Dhr. Rolfini meent dat mw. Meulenbelt veel meer complimenten verdient. Veel
bewoners maken zich zorgen over de veiligheid. Dagelijks wordt er veel te hard
gereden en begrijpt niet dat er kritiek is op haar initiatief. De voorzitter geeft
aan dat de Dorpsraad zich wel degelijk druk maakt over de verkeersveiligheid. Iemand kan individueel actie ondernemen, maar de Dorpsraad als geheel
moet daar ook iets van vinden. De Dorpsraad is ervan doordrongen dat dit onderwerp speelt. Dhr. van der Werf, wijkagent, laat weten dat er sinds 2002 al
veel is verandert: de dijk is opgehoogd en er zijn diverse aanpassingen gedaan. Verkeersveiligheid is bij de Dorpsraad altijd onderwerp van gesprek geweest. De dijk is geheel veranderd. De eerste jaren hoeven we daarvoor niet
meer bij de gemeente aan te kloppen. De gemeente heeft het maximaal mogelijke gedaan. We hebben ook te maken met de hulpdiensten, openbaar vervoer
en landbouwverkeer. Wel is het zo dat de rode fietsstroken inmiddels behoorlijk zijn weggesleten. Fred vd Werf laat weten dat deze week is begonnen met
snelheidscontrole op de Amsteldijk. Hierop laat dhr. Rolfini weten dat hij
geregeld iemand met 60 km/pu door de straat ziet rijden. Dhr. Grigoliet vraagt
hoe dhr. Rolfini dit meet. Dhr. Wesselingh geeft aan dat de bestuurder van een
auto zelf verantwoordelijk is voor de snelheid. De voorzitter dankt dhr. v.d. werf
voor de toelichting. Wat heel goed is, is dat de tijden veranderen, misschien zijn
er nu andere mogelijkheden.
Mw. Pennings vraagt of het mogelijk is dat er een algemene invalidenparkeerplaats komt bij de school. Dit vanwege een invalide onderwijskracht.
Dhr. Hajema prijst mw. Meulenbelt. Hij heeft een lijst van 10 punten van slecht
gedrag m.b.t. verkeer van dorpsgenoten. De 30 km. zone is niet goed ingericht. Bijvoorbeeld bij Kringloop in Amstelveen kun je niet anders dan 30 km/pu
rijden omdat deze anders is ingericht met voornamelijk drempels. De voorzitter
meent dan bewoners iemand kunnen aanspreken op hun gedrag.
Mw. Copier laat weten dat er laatst een poes is overreden.
Dhr. Goedknegt vraagt de aandacht voor de stichting ‘Fietsen Scoort’. De
stichting Barbarugo is genomineerd door deze stichting. Als er wordt gestemd
op dit goede doel (www.facebook.com/barbarugo) dan kan er subsidie worden
verkregen.
Mw. De Groot vindt dat de Dorpsraad snel actie moet ondernemen zodat als er
maatregelen komen, dit tegelijkertijd met de ophoging kan worden meegenomen. De voorzitter antwoordt dat er reeds een bestek is gemaakt en een aannemer is aangenomen. Verkeer is ook een potje dan onderhoud.
Mw. Stevens vindt dat het probleem leeft en dat zij concrete inventarisatie
mist. Zij zou willen weten wie er ooit is aangereden en vraagt zich af of Nes wel
zo onveilig is. De voorzitter antwoordt dat er de afgelopen jaren wel een paar
ongelukken zijn geweest, voornamelijk met fietsers. Dhr. Lambalk geeft aan
dat de Dorpsraad alles doet wat in de mogelijkheden ligt. De nieuwe Dorpsraad
is net 3 maanden bezig. Mw. Stevens geeft tevens aan dat de aanvraag voor
900 euro voor kerstverlichting beter kan worden besteedt aan de AED’s . Dat
geldt ook voor de aanvraag van Boerderij Kerkzicht. De voorzitter licht toe dat
het om verschillende budgetten gaat. Fred v.d.Werf stelt voor om bij de Nationale Postcodeloterij te proberen middelen te krijgen voor het onderhoud van de
AED’s.
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9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 11 november 2015 en ondertekend op 8 december
2015.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. E. de Lange

