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1.

Opening en mededelingen
Bij de voorbespreking zijn de stukken mbt de subsidie aanvraag van bibliotheek Aagje Deken bekeken en goedgekeurd door de kascommissie, zijnde
Erik van Leeuwen, Mayra peters en Erna de Lange.
De voorzitter laat weten dat de heren Wesselingh en Ruhe met reden afwezig
zijn. De voorzitter is aanwezig geweest bij de Inspiratie bijeenkomst Spelrecreatie. Er is geïnventariseerd wat er zoal speelt in de wijken. Er volgt nog
een verslag van genoemde bijeenkomst.
Ook is de voorzitter bij het Wijkenoverleg geweest. N.a.v. deze bijeenkomst is
er een afspraak gemaakt met Louise Teerink, onze wijkcoach. Bij het Wijkenoverleg is geconcludeerd dat Nes een rustige wijk is. Afgesproken is dat, mochten er bepaalde zaken worden georganiseerd, Nes hier ook in betrokken zal
worden. Nes wordt daarin meegenomen bij Amstelveen Zuid. Mw. Teerink heeft
laten weten dat zij een keer naar een Dorpsraadvergadering komt. Indien nodig kunnen er adviseurs worden ingeroepen.
Leo Groot heeft laten weten dat Wilco van Rijn voortaan bij de Dorpsraadvergaderingen aanwezig zal zijn. Indien Wilco is verhinderd zal Leo in zijn plaats
komen.
M.b.t. de bouwkundige vooropname van de koopwoningen in Nes is in overleg besloten dat de communicatie via Cees Beets loopt. Derhalve is zijn emailadres in het Informatiebulletin vermeld.
Op verzoek van Marco Lambalk is ‘De Wijde Blik’ als extra agendapunt toegevoegd aan de agenda. Marco Lambalk heeft tevens de festiviteiten die gepland staan in Nes geïnventariseerd, de data hiervan worden doorgegeven aan
dhr. Beets m.b.t. eventuele consequenties.
Rene Grigoleit vraagt de aandacht voor het idee om een Whatsapp groep te
starten in Nes. Op dit moment zijn verschillende Whatsapp groepen actief. Dit
is een buurtpreventiegroep van een aantal straten. Bij onraad kunnen de leden van de groep elkaar alarmeren. In andere wijken werkt dit prettig. Er is
aangetoond dat, waar whatsapp groepen actief zijn, minder criminaliteit is.
Per groep zijn wel 2 à 3 beheerders nodig. Rene Grigoleit vraagt wie er geïnteresseerd is. Er wordt tevens een cursus en instructie aangeboden m.b.t. hetgeen er wordt verwacht en Fred v.d. Werff zal de groep ondersteunen. Mayra
Peters meldt zich aan als beheerder. Op www.wabp.nl is meer informatie hierover te vinden.
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2.

Vaststelling van de notulen van de vergadering van 8 maart 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3.

Behandeling van de Actielijst
0139: fietspad naar de Middenweg: zie onder ingekomen stukken.
0154: AED’s: de voorzitter heeft contact gehad met de EHBO vereniging. Er
zijn 2 facturen die nog betaald moeten worden van € 106 en € 188. De EHBO
vereniging gaat het contract aan, de Dorpsraad zal dit betalen zolang het
budget dat toelaat. Ook vraagt de Dorpsraad om een bewijs dat de AED’s zijn
gecontroleerd.
0156: website: de webdesigner gaat deze week aan de slag. Spannend moment is het overzetten van de content naar de nieuwe website. Sandra Meulenbelt vraagt of er steekwoorden kunnen worden aangeleverd die gerelateerd zijn aan Nes, dit i.v.m. de zoekfunctie op internet. Ideeën kunnen naar
de secretaris worden gemaild. Op de nieuwe website zal in plaats van nieuws,
meer blogs worden geplaatst.
0157: openbaar vervoer: Mayra Peters heeft een reactie gegeven op het concept, namelijk de wens voor extra haltes bij het AC en HWC. Dit zou meer reizigers kunnen opleveren.
0158: verkeersveiligheid: dhr. Kreukels zal, zodra hij een voorstel klaar
heeft, dit in de Dorpsraad presenteren. In de dorpskern zullen geen verkeersremmende maatregelen worden getroffen, wel op de Amsteldijk. Het idee
om de weg optisch te versmallen is doorgegeven. Dhr. van Leeuwen geeft aan
dat er is voorgesteld om kippen en kalkoenen op de rijweg te laten lopen, dan
gaat het verkeer vanzelf langzamer rijden.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken.
11 maart: brief van Waternet waarin wordt medegedeeld dat de vraag
mbt het asfalteren van de Middenweg aan de gemeente moet worden
gericht. Dit is inmiddels gebeurd.
22 maart: uitnodiging van de VvKkNH voor een bijeenkomst op 21 april
over fondsenwerving voor Dorpshuizen- en Raden.
25 maart, email van mw. G. Nap van de Provincie inzake de realisatie
van het recreatieve fietspad.
30 maart, email van dhr. van der Neut van de gemeente in antwoord
op het verzoek tot het aanleggen van een kunstgrasveld. Dhr. van
der Neut laat weten dat er 4 kunstgrasvelden in Amstelveen liggen: in
Westwijk, Waardhuizen en Middenhoven. Hier wonen heel veel jongeren. In Nes wonen circa 83 jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar. Dit is
een te kleine doelgroep voor een dergelijke kostbare voorziening.
Om ervoor te zorgen dat de Nesser jeugd kan bewegen en voetballen zal het grasveld worden opgeknapt en drainage worden aangelegd.
31 maart, Informatiebrief van VvKkNH waarin een uitnodiging voor de
Algemene Ledenvergadering.
4 april, email van Sandra Meulenbelt inzake het ophogen van de stegen
tussen de wooncomplexen. Deze stegen waren eerst van de gemeente,
nu zijn ze van Eigen Haard. Inmiddels heeft Eigen Haard toegezegd dat
dat de verantwoordelijke afdeling met de Bewonerscommissie gaat
praten. Er komt nog een brief over. Deze brief zal worden meegenomen naar de volgende Dorpsraad.
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6 april, omgevingsvergunning voor de aanleg van het fietspad richting
de Middenweg.
7 april, brief van de afdeling Handhaving van de gemeente, waarin
wordt medegedeeld dat de eigenaar van de witte zeilboot een voornemen tot het opleggen van een dwangsom heeft ontvangen. In de
brief aan de Dorpsraad wordt gesteld dat, zodra genoemde zeilboot
weer wordt aangelegd aan de Amsteldijk, er handhavend zal worden
opgetreden.
7 april, email van mw. Fontijn waarin de kosten voor de AED’s worden
vermeld en gespecificeerd.

Extra agendapunt: De Wijde Blik
Op verzoek van Marco Lambalk is dit punt toegevoegd aan de agenda. Enige
tijd geleden heeft een vuilniswagen een geparkeerde auto geraakt. De Wijde
Blik had ooit twee-richtingsverkeer. Later zijn er parkeerstroken toegevoegd
waardoor de straat wat krapper werd. Bij de inspraakavond van vorig jaar
werd gesproken over dat de parkeervakken 1 klinker breder zouden worden en
derhalve de rijweg 1 klinker smaller. Verzoek is om de gemeente te vragen of
dit inderdaad zal worden uitgevoerd en in overweging te nemen om de stoep
wat smaller te maken. Wel moet rekening worden gehouden dat groot materieel (bijv. brandweerwagens) door de straat kan rijden zonder daarbij geparkeerde auto’s te raken.
5.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget.
Er zijn geen aanvragen binnengekomen.

6.

Rondvraag
Marco Lambalk vraagt naar de losse doeltjes en waar deze precies zullen
worden geplaatst: los van het voetbalveldje of op het basketbalveld. De voorzitter neemt contact op met Frank van der Neut.
Marco Lambalk heeft de data van feestelijkheden in Nes, welke op het veld zullen
plaatsvinden, geïnventariseerd. Deze data zullen worden doorgegeven aan dhr.
Beets zodat er kan worden geanticipeerd op eventuele consequenties.
De voorzitter geeft aan dat het belangrijk is om te weten wanneer het veld klaar
is. Er zijn ook al oplossingen bedacht. Marco Lambalk gaat ervan uit dat het hele
veld zal worden aangepakt/ gerenoveerd. Wilco van Rijn beaamt dit. Wel is het
zo dat, mochten de werkzaamheden langer duren dan de beoogde 9 maanden, er wel
een probleem is omdat het veld dan nog niet klaar is. Dit moet worden afgewacht.
Sandra Meulenbelt laat weten dat een aantal bewoners van de Pastoor van
Zantenlaan geen stembiljetten hebben ontvangen. De bezorging was uitbesteedt
aan een andere partij dan PostNL.
Mayra Peters meldt dat het nieuwe speeltoestel bij de school stuk is. De onderste
planken zijn eraf waardoor de kleinere kinderen er niet meer op kunnen klimmen.
Dit zal worden doorgegeven aan de gemeente.
8. Rondvraag publiek
- Dhr. Kees Rijnbeek vraagt of binnenkort het verkeer dat het dorp in- en uit
gaat via het fietspad tussen het restaurant en de woning van de familie
Rijnbeek zal gaan. Dit pad is bekeken en opgemeten. Dit zal worden nagevraagd.
Tjerk laat weten dat hij met Bart Wesselingh naar een bijeenkomst van de
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VvKkNH is geweest. Het ging om activiteiten voor kinderen. Het was een
vaag gebeuren en Bart en Tjerk hadden het idee dat ze hun tijd beter hadden
kunnen gebruiken. De voorzitter laat weten dat dit ook het geval was bij het
OBA, nu het is samengevoegd werkt het wel.
Tjerk heeft zijn dochter verteld dat er een fietspad naar de Middenweg komt.
Toen de dochter hoorde dat ze dan wel eerst terug moet fietsen naar de wijnschuur liet ze weten daar niet aan te beginnen.
Mw. Naeff vraagt of het maaien van de bermen weer terug kan op de actielijst. Wilco van Rijn meldt dat er 3x per jaar zal worden gemaaid.
Dhr. de Rover vraagt of er nog actie is ondernomen op zijn vraag m.b.t. zijn
voorstel om de wegversmallingen op de Amsteldijk aan te passen of weg te
halen. De voorzitter vraagt zich af hoe zo’n versmalling veilig kan worden gemaakt.
Mw. Houtkamp meldt dat de glas- en papiercontainer vol is en dat er toch
mensen zijn die een hele doos lege flessen en/ of papier naast de container
neerzetten. De naam van één van deze personen is bekend bij de Dorpsraad.
Kinderen zitten met deze flessen te spelen en inmiddels ligt er veel gebroken
glas. Verzoek is om, als de container vol is, het oud papier en glas in de schuur
te bewaren en de gemeente te bellen.
Dhr. Kees Rijnbeek meldt dat de sportleraar een bekeuring heeft gekregen
van € 380,- omdat hij op een invalidenparkeerplaats aan de Pastoor van Zantenlaan stond. Fred vd Werf laat weten dat, ook al is het door de werkzaamheden lastig om parkeerplek te vinden, dit geen vrijbrief is om te parkeren op
een invalidenparkeerplaats. Invalidenplekken moeten te allen tijde vrij worden
gehouden.
Mw. Anröchten laat weten dat zij blij is met de acties die ondernomen worden
richting Eigen Haard en wacht de beloofde brief waarin e.e.a. duidelijk zal worden, af.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 14 april 2016 en ondertekend op 10 mei 2016.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. E. de Lange

