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1 Opening en mededelingen
. Dhr. Ruhe is aanwezig geweest bij het Wijkenoverleg. Gebleken is dat in veel wijken
dezelfde problemen spelen: openbaar vervoer en afval.
2 Vaststelling van de notulen van 12 september 2017.
. Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
3 Behandeling van de Actielijst
. 0156, website: De webbouwer heeft aan Mw. Meulenbelt al eens voorgesteld om aan
een aantal personen van verenigingen, dorpshuis, kerk en andere betrokken instanties de inloggegevens te verstrekken van de website, zodat men dan zelf mededelingen etc. op de website kan plaatsen. De website zal dan ook meer bekeken worden.
De dames Meulenbelt en Peters zullen een lijst opstellen van degenen die items op
de website zullen/ kunnen plaatsen. Bij de vorige vergadering is medegedeeld dat de
blog niet werkte. Dit kwam doordat er foutief was ingelogd. De blog werkte wel.
0157, openbaar vervoer: er is informatie bezorgd over FLEXX. Behalve bij die adressen waar een ‘nee/nee’ sticker op de brievenbus is geplakt. Er ligt een stapeltje folders in het Dorpshuis. Sanne de Jong heeft gebruik gemaakt van FLEXX. Er zijn 2
soorten apps, het is wel zaak dat de juiste app wordt gedownload. Via de app is ook
te zien waar de auto zich bevindt. Sanne heeft ongeveer 15 minuten gewacht op de
auto en had een goede ervaring met FLEXX. Alleen het in- en uitchecken is nog een
probleem. Er wordt gevraagd of er ook een halte kan komen bij De Zwarte Kat en
Langs de Akker. Er zal een oproep in het Informatiebulletin worden geplaatst om ervaringen door te geven over het gebruik van FLEXX.
0158, verkeersveiligheid: Mw. Peters zou nog worden gebeld door dhr. Kreukels van
de gemeente. Door afwezigheid van mevrouw Peters was het niet bekend of dit was
gebeurd.
0162, smilies: deze zijn nog niet terug. Er zal worden gevraagd of er nieuwe smilies
kunnen komen.
0164, het baggeren van de sloten kan niet zomaar gebeuren, dit moet worden vastgelegd in een bestek. Vraag is of het bestek op tijd klaar is. Er moet uiterlijk vroeg in
het voorjaar worden gebaggerd, anders mag het niet meer.
0165, oversteekplaats N201: er is geen verandering mbt het oversteken. Er wordt
nogmaals gevraagd om een reactie.
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4 Ingekomen- en uitgaande stukken.
. 23 november: email van dhr. Wortel van de Gemeente De Ronde Venen waarin hij
aangeeft dat de tarieven van de veerpont niet zullen wijzigen als er een nieuwe
exploitant komt.
27 november: email van Iris Mertens van het Sportbedrijf waarin zij aangeeft dat
het aantal kinderen die de buitenspeelbus bezoeken, drastisch daalt en tevens worden de kinderen steeds ouder. Er wordt in overweging genomen om Nes het volgend
jaar niet meer te bezoeken omdat er niet genoeg kinderen zijn om de buitenspeelbus
draaiende te houden op deze plek.
30 november: aanvraag voor een bijdrage aan de feestelijke afsluiting van Happy
Nes 2017. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 200,-. De Dorpsraad is hiermee akkoord.
8 december: email van mw. Habers inzake het gebruik van het jaagpad. Zij is het
niet eens met de stelling dat het pad niet of nauwelijks belopen wordt.
11 december: brief van dhr. Frans Wesselingh waarin hij aangeeft dat het jaagpad
veel wordt gebruikt door wandelaars en trimmers. Wilco van Rijn geeft aan dat het
jaagpad ook een natuurbeleving is. Wandelaars zijn vaak bang voor tekenbeten. Om
de beet van een teek tegen te gaan kan kleding en schoeisel worden aangepast.
Wilco laat weten dat er zo laat mogelijk wordt gemaaid.
11 december: email van dhr. de Rooy met een plan voor een kindvriendelijke
schaatsbaan. Dhr. de Rooy heeft zijn idee aan de Dorpsraad gestuurd, maar .e.e.a.
is toch complexer dan gedacht. Volgens de heren Bart Wesselingh en Ruhe vriest de
sloot net zo snel dicht als een zeil gevuld met water. Ook is het zo dat een zeil beschadigd wordt als er op geschaatst wordt. Sandra Meulenbelt zal dhr. de Rooy hierover inlichten.
11 december: email van Frans Wesselingh waarin hij aangeeft dat er een bouwvergunning is verleent op het perceel Amsteldijk Zuid 202 bis. Dhr. Wesselingh vreest
dat er op die plek een zeer grote woning zal worden gebouwd en vraagt of de Dorpsraad vragen wil stellen aan de gemeente. De bestemming is reeds 2x gewijzigd. De
eigenaar zou dit met de gemeente moeten afstemmen. Er kan bij de gemeente worden gevraagd of e.e.a conform de bestemming is.
5 Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
. - 8 november: verzoek voor een bijdrage aan de verbouwing van het plafond in de
kleine vergaderzaal. Er wordt akkoord gegaan met een bijdrage van €400,-.
- 30 november: aanvraag voor een bijdrage aan de feestelijke afsluiting van Happy
Nes 2017. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 200,-. De Dorpsraad is hiermee akkoord.
6. Rondvraag
- Dhr. van Leeuwen geeft aan dat er in Amstelveen bordjes hangen met de aanduiding
‘buurtpreventie’. Dhr. vd Werff laat weten dat deze bordjes al oud zijn en dat er geen
bordjes met dergelijke aanduiding in Amstelveen worden geplaatst.
- Dhr. Ruhe geeft aan dat er geruchten zijn dat er in een leegstaande boerderij aan het eind
van de Middenweg een AZC zou worden gevestigd. Dit wordt nagevraagd bij de gemeente.
- Dhr. Lambalk vraagt zich af waarom de teruggeplaatste schommel een stuk kleiner is.
Ook zou dhr. Lambalk graag zien dat er plastic touw wordt gebruikt i.p.v het gewone touw.
Dit blijft nat.
- Dhr. Lambalk zou graag zien dat er nog een informatie avond komt om ook de bewoners
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van Nes te informeren over de ondergrondse vuilcontainers. Dit zal worden gevraagd.
- Dhr. Lambalk laat weten dat de brug over de Ringsloot is vervangen. E.e.a. heeft wel wat
overlast veroorzaakt. Ook geeft dhr. Lambalk aan dat de brug niet geschilderd is.
- Dhr. van Leeuwen meldt dat de mensen die aan de brug hebben gewerkt op grove manier
zijn uitgekafferd door passanten. Het is zeer triest dat dit gebeurd.
7. Rondvraag publiek
- Dhr. v.d. Werff laat weten dat het nog niet bekend is of de huidige schippers van de pont
zullen blijven.
- Mw. Naeff vraagt of er al is gesproken over glasvezel. In de gemeenteraad is daar een vraag
over gesteld.
- Mw. Ekkelkamp zou graag bij een Dorpsraadvergadering uitleg willen hebben over FLEXX.
- Mw. Ekkelkamp meldt dat het bordje mbt de afvalinzameling op maandag er nog steeds
hangt.
- Dhr. de Bruin heeft vernomen dat er wellicht uitbreiding komt in Nes door woningen te bouwen.
Dhr. Ruhe laat weten dat er op dit moment geen concrete plannen zijn.
- N.a.v. het idee voor een ijsbaan vraagt dhr. v.d. Lelie zich af waarom de ijsclub niet is
ingeschakeld.
- Tjerk vraagt aandacht voor het schoonhouden van de stoep bij sneeuwval. Bij stoepen die
niet zijn geveegd en waar het te gevaarlijk is voor hem, hoeft de post niet te worden bezorgd.
Deze oproep wordt in januari en februari in het Informatiebulletin geplaatst.
- Tjerk is bezorgd over de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainer. Hij verwacht dat het
een vuilnisbelt wordt. Ook merkt hij op dat, als mensen niet goed kunnen horen, zij dan meer
vooraan moeten gaan zitten.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 13 december en ondertekend op 9 januari 2018
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,
I.M. Ellens- Sparreboom

de voorzitter,
mw. M. Peters

