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1.

Opening en mededelingen
De voorzitter wenst de aanwezigen een gelukkig 2016. De gemeente heeft 2
doosjes bonbons aan de Dorpsraad laten bezorgen als dank voor de inspanningen van het afgelopen jaar. Alle aanwezigen mogen hiervanmeegenieten.
De voorzitter vraagt aan het publiek om opmerkingen en vragen te bewaren tot
de rondvraag.

2.

Vaststelling van de notulen van de vergadering van 10 november 2015
Marco Lambalk geeft aan dat in de notulen van november wordt gesproken
over de plaatsing van doelen bij het basketbalveld. Deze doelen komen er uiteindelijk toch niet. Marco vraagt om de notulen van 8 november aan te passen.
Echter, op 8 november was de veronderstelling dat er wel doelen zouden komen. De notulen van november hoeven daarom niet te worden aangepast.
Marco vraagt tevens of er op het steen ook doelen kunnen komen.
Marco Lambalk meldt dat op 9 december een aanvraag is binnengekomen voor
een bijdrage uit het activiteitenbudget terwijl de vergadering op 8 december
was en de aanvraag op die datum werd goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken voor de vergadering van 8 december was reeds een aanvraag ingediend
door Happy Nes, Marco meent deze niet ontvangen te hebben. De aanvraag
welke op 9 december is binnengekomen betrof een aangepaste versie.

3.

Behandeling van de Actielijst
0139: fietspad naar de Middenweg. De aanleg van het fietspad wordt vermeld op de projectenlijst. Er moet nog wel worden aanbesteedt. Marco Lambalk laat weten dat het een betonpad wordt. De verwachting is dat het na het
broedseizoen gereed zijn. Zodra er duidelijkheid is zal het dorp worden ingelicht.
0142: boten in de Amstel: Zie bij de ingekomen stukken.
0149: veerpont: De gemeente De Ronde Venen heeft besloten dat er een
nieuwe pont komt. De huidige pont moet in 2018 gekeurd worden, dus voor die
tijd zal de nieuwe in de vaart worden genomen.
0154: onderhoud AED’s: de Dorpsraad zal de kosten voor het onderhoud op
zich nemen. Omdat er verschillende onderhoudsbedragen zijn genoemd, zal er
aan dhr. Kamminga worden gevraagd naar de exacte hoogte van de kosten.
Uiteindelijk gaat het nog om de kosten van het onderhoud van 1 AED: de AED
bij het Dorpshuis wordt betaald door de gemeente, de AED bij Ons Tweede
Thuis wordt door Ons Tweede Thuis overgenomen. Blijft over de AED bij de
Zwarte Kat.
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0155: werkzaamheden in Nes: De werkzaamheden in Nes zijn van start gegaan. Sandra Meulenbelt zal aan de opzichter vragen hoe de volgorde van
werkzaamheden is. Erik van Leeuwen geeft aan dat alles tegelijk zal worden
opgehoogd.
0156: website: De website staat in de steigers en zal nog volop worden getest. Er missen nog wachtwoorden, deze zullen worden opgevraagd.
0157: Openbaar vervoer: Zie bij de ingekomen stukken.
0158: Verkeersveiligheid in Nes: er is nog geen antwoord gekomen op het
voorstel. E.e.a. zal worden nagevraagd.
4.

Ingekomen en uitgaande stukken.
9 december, email van Rik Schulz van de gemeente waarin wordt aangegeven dat de consequenties van het asfalteren van de Middenweg
lastig zijn in te schatten. Vraag is wie de beheerder/ eigenaar is van de
grond. Ook is niet bekend of hier draagvlak voor is. Een meerderheid
van de Dorpsraad is voor het asfalteren, Mayra Slootweg is tegen vanwege de te verwachten drukte op een 1 strook weg. Er zitten voor- en
nadelen aan. E.e.a. zal worden onderzocht.
10 december, email van Leo Groot van de gemeente met de mededeling dat er geen bordjes op het speel- en sportveld zullen worden
geplaatst. Dit geeft geen meerwaarde, bovendien worden de bordjes
vernield, bespoten met graffiti en moeten derhalve ook worden onderhouden. Er komt ook geen extra poepzakjesautomaat bij de brug
over de Ringdijk. Hondenbezitters moeten alert zijn en zelf een zakje
meenemen bij het uitlaten van de hond. Nes heeft geen officieel losloopgebied en kan derhalve dit ook niet aanduiden.
10 december, herinrichting speelvoorzieningen Nes aan de Amstel.
Er zijn verschillende mailwisselingen geweest. De voorzitter heeft op 4
februari een afspraak met Frank van der Neut. De vorige Dorpsraad
heeft in samenspraak met de school besluiten genomen en goedgekeurd. Een aantal speeltoestellen zijn destijds bekostigd uit de kwaliteitsimpuls gelden (kabelgelden) en niet door de gemeente. Na onderzoek bleek dat de skatebaan niet of nauwelijks werd gebruikt en de
school was geen voorstander van de skatebaan vanwege het risico op
ongelukken. Marco Lambalk vraagt om deze dan te vervangen door
iets wat veiliger is. Herman Ruhe geeft aan dat er stelregels zijn hoeveel speeltoestellen er geplaatst worden per hoofd van de bevolking.
De kabelgelden zijn al lang geleden uitgegeven. M.b.t. de aanvraag van
een voetbalkooi bij het Schipholfonds bleek dat alleen een stichting
een dergelijk bijdrage kan aanvragen. Een publiekrechterlijke organisatie en lokale overheid, waar de gemeente en de Dorpsraad onder vallen, kunnen geen beroep doen op een bijdrage van het Schipholfonds.
Dit kan wel door een stichting, maar geen enkele vereniging heeft aangeboden om een aanvraag in te dienen. De vraag van Marco Lambalk
om een glijbaan, voetbaldoeltjes op het basketbalveld en een speeltoestel voor de oudere jeugd is doorgestuurd naar Frank van der Neut. De
voorzitter zal de vragen en opmerkingen meenemen naar het overleg
van 4 februari. Marco Lambalk heeft Happy Nes geadviseerd om de
burgemeester uit te nodigen, zij heeft aangegeven meer contact met
de jeugd te willen hebben. De jeugd kan dan aangeven dat er veel
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speel toestellen zijn weggehaald en dat er nauwelijks iets voor terug is
gekomen en wat ze zouden willen. Tevens kan er gevraagd worden hoe
de gemeente Happy Nes kan ondersteunen. Bart Wesselingh laat weten
dat er voor de doelgroep een grotere JOP wordt neergezet. Sandra
Meulenbelt meldt dat de zachte tegels bij het hoge speeltoestel aan
de achterkant niet ver genoeg doorlopen. Leo Groot meldt dat alles aan
de eisen voldoet en gekeurd is.
14 december: aanbesteding openbaar vervoer. De beleidsambtenaar
denkt mee met Nes. Bij de vorige aanbesteding heeft hij er ook voor
gezorgd dat Nes openbaar niet zonder openbaar vervoer kwam te
zitten.
17 december, brief van de afdeling VVH dat er handhavend zal worden
opgetreden inzake vaartuigen welke buiten de toegestane periodes
nog aangemeerd liggen.
21 december, email van Cees Beets in antwoord op de suggesties van
Marco Lambalk om extra parkeerplaatsen te realiseren. Dhr. Beets
heeft hierop geantwoord dat er 2 á 3 extra parkeerplekken kunnen
worden aangelegd. De telling van Marco Lambalk en die van Cees
Beets verschillen. Er is gevraagd of dat kan worden uitgelegd.
23 december, nieuwsbrief van de VvKkNH.
24 december, woonagenda en inspraakreactie van de Dorpsraad.
De woonagenda zal op 5 april bij de commissie RWN worden besproken. Tevens zal er worden geïnformeerd wanneer de verschillende wijken zullen worden besproken.
30 december, conceptbrief aan de EHBO vereniging van de gemeente
Amstelveen. Omdat de Dorpsraad met de komst van het budget Sociale
Samenhang substantieel meer te besteden heeft en de gemeente geen
subsidiemogelijkheden ziet voor de EHBO vereniging, heeft de gemeente voorgesteld dat de Dorpsraad de kosten voor het onderhoud
van de AED’s op zich zal nemen. De Dorpsraad gaat hiermee akkoord.
Wel moet er worden geïnformeerd wat de werkelijke kosten zijn. Ons
Tweede Thuis heeft aangegeven dat zij de AED, met de bijbehorende
kosten, willen overnemen, waarvoor dank. Anne Marie Fontijn geeft
aan dat een bedankje vanuit de EHBO vereniging wel op zijn plaats is.
6 januari, email van Jim van Dijk met de mededeling dat er geen behoefte is aan een invalidenparkeerplaats bij het Dorpshuis.
10 januari, uitnodiging van Vita Amstelland voor een bijeenkomst
over vrijwilligersparticipatie. Deze vindt plaats op 20 januari. Sandra Meulenbelt zal hiernaar toe gaan.
10 januari, email van mw. Eekels inzake de hondenoverlast. Mw.
Eekels zal worden geantwoord per brief.
Januari: Projectenlijst 1e helft 2016. Er staan 3 projecten op de lijst die
betrekking hebben op Nes aan de Amstel: sloop boerderij t.b.v. woning, aanleg fietspad naar de Middenweg en reconstructie en herinrichting Nes aan de Amstel
12 januari, email van Leo Groot van de gemeente met de mededeling
dat er geen extra poepzakjes automaat komt. Dit geldt ook voor
een afvalbak bij het scoutingveld.
12 januari, uitnodiging voor het OBA op 14 januari. De voorzitter zal
hierbij aanwezig zijn.
Uitgaande brieven:
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29 december, brief aan de eigenaar van de zeilboot met de mededeling tot
handhaven.

5.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget.
De R.K. Parochie Sint Urbanus heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage
m.b.t. het aanlichten van de toren en het onderhoud van de parkeerplaats. Er
wordt een bedrag ter beschikking gesteld van € 400,-.

6.

Rondvraag
Erik van Leeuwen vindt het vreemd dat er een brief is verzonden mbt de
zeilboot terwijl deze al lang weg is. De eigenaar kan deze brief ter kennisgeving
aannemen. Er is in elk geval duidelijkheid van wat wel en wat niet is toegestaan.
Herman Ruhe vraagt aan Leo Groot hoe het staat met de verlichting langs de
Hollandsche Dijk. Leo zal een mail sturen aan Hans van Grieken.
Mayra vraagt of het fietspad tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. Dit is
inderdaad het geval.
Sandra Meulenbelt wil iets afspreken voor de groepsfoto van de nieuwe Dorpsraad.
Marco Lambalk geeft aan dat, als we willen dat de suggesties voor de verbetering
van de verkeersveiligheid in de nieuwbouw worden uitgevoerd er dan wel actie moet
worden ondernomen. De vinger wordt aan de pols gehouden.
8. Rondvraag publiek
- Dhr. Ellens heeft opgemerkt dat de op de nieuwe website van de Dorpsraad
reclame uitingen staan. Ook van commerciële bedrijven. Mw. Meulenbelt licht
toe dat het om non-profit bedrijven gaat. Andere wijkplatforms doen dit ook.
Voor Nes zouden Nesser bedrijven op de website kunnen komen. Er moet wel
worden gevraagd of zij dat willen. Wel is het zo dat de nieuwe website nog ‘onder constructie’ is.
Dhr. Ellens vraagt Marco Lambalk om uitleg inzake zijn opmerking over het
percentage Nessers wat in aanmerking zou komen voor een woning in Nes.
Marco Lambalk licht toe dat 30% van de Nessers en/of mensen met een binding
met Nes graag in Nes willen wonen c.q. blijven. Jongeren die uit Nes komen willen daar graag blijven maar daar wordt geen gehoor aan gegeven. De gemeente
mag 25% van deze groep in Nes laten wonen. De gemeente wil volop gebruik
maken van de nieuwe woningwet, bijvoorbeeld door gezinnen met kinderen in
de eensgezinswoningen te laten wonen. Dit standpunt is opgenomen in de inspraakreactie op de Woonagenda.
-Dhr. Ellens komt nog even terug op de discussie over de speeltoestellen met
de opmerking dat het handig zou zijn geweest als Marco Lambalk eerder naar de
vergaderingen van de Dorpsraad zou zijn gegaan zodat hij dan had geweten wat
er was afgesproken door de vorige Dorpsraad. Marco Lambalk geeft aan dat hij
de stukken heeft gelezen en dat hij oa gevraagd heeft om een glijbaan en vaste
doeltjes omdat er veel weggehaald is en weinig voor terug gekomen is en dat hij
in de dorpsraad zit om op te komen voor de belangen van Nes.
Dhr. Schoppers vraagt hoe het zal gaan m.b.t. het parkeren bij de school
als de werkzaamheden zijn gestart. Zijn het schoolbestuur en het Dorpshuis op
de hoogte? Er zou een alternatief moeten komen voor het Dorpshuis en voor
ouders die van buiten Nes hun kinderen naar school brengen met de auto. Leo
Groot laat weten dat er een bord komt te staan met aanduiding van de periode
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en de aard van de werkzaamheden. De school zal e.e.a. in de nieuwsbrief vermelden. Erik van Leeuwen meent dat heel veel mensen wel op de hoogte zijn. Er
zou geparkeerd kunnen worden bij de kerk.
Mw. Copier vindt dat er niet wordt gesproken over waar de auto’s van de opengebroken straten moet parkeren. De vorige keer mochten er auto’s in de polder
staan. Dit zal worden gevraagd aan Cees Beets. Volgens Erik van Leeuwen lost
dit zichzelf op.
Mw. Houtkamp laat weten dat het signaal van Ziggo de laatste tijd sterk te
wensen overlaat. Geregeld is er ‘mozaïek’ beeld en dat duurt vaak heel lang. Er
wordt een brief gestuurd naar Ziggo hierover.
Tjeerd…(postbode)meldt dat hij, terwijl hij op de postbromfiets reed, al een
aantal keer is aangesproken dat hij niet mag rijden op het fietspad naast de
Ringdijk. Vraag is of dat mensen uit het dorp zijn. Dit is iets van de laatste 2
maanden. Ook is Tjeerd als eens van zijn bromfiets geduwd. Dit zal worden
medegedeeld in het Informatiebulletin.
Mw. Eekels geeft aan dat zij wilde benadrukken dat er niet alleen overlast is van
honden uitwerpselen maar ook van katten. Ook vraagt zij of, als er een straat
wordt opengebroken tijdens de werkzaamheden en 20 auto’s ergens anders
moeten gaan staan, er zal worden gehandhaafd als iemand de auto op de
stoep parkeert. Fred v.d. Werf laat weten dat dit mogelijk is.
Mw. Eekels laat weten dat tijdens een vorige Dorpsraad twee lampen werden
aangesloten aan het donkere pad tussen de Pastoor van Zantenlaan en de
Kerklaan. Er zou een vergoeding worden gegeven aan de bewoners waar de
lampen zijn aangesloten op het electriciteitsnet. Me. Eekels heeft nooit een vergoeding gezien. Eigen Haard zou hiervoor zorgen. In de gearchiveerde notulen zal worden opgezocht wat destijds is afgesproken. Sandra Meulenbelt neemt
contact op met de bewonerscommissie.
Dhr. v.d. Lelie merkt op dat de gemeentesecretaris niet is gekomen. Dit heeft
als oorzaak dat dhr. Meijer een dringende afspraak elders had. Het was te kort
dag om e.e.a. te communiceren via het Informatiebulletin. De mededeling stond
wel op de website. Dhr. Meijer zal een andere keer bij de Dorpsraad komen..
De Dorpsraad gaat informeren naar de kosten van het onderhoud van 1 AED
(het onderhoud van de AED bij het Dorpshuis wordt betaald door de gemeente,
Ons Tweede Thuis neemt de AED aldaar over, blijft de AED bij de Zwarte Kat.
M.b.t. de website wordt medegedeeld dat de oude website nog in de lucht is.
Deze wordt nog steedt gevuld met allerlei zaken. Anne Marie van de Zomerbloemen Pluktuin vraagt of er commerciële dingen op de website mogen. Dhr. Ellens
vindt van niet. Sandra Meulenbelt geeft aan dat instellingen die een bijdrage leveren aan het dorp dit wel zouden mogen.

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

de secretaris,

de voorzitter,
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