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Actie

1.

Opening en mededelingen
M.b.t. de verkiezing van ‘vrijwilliger van het jaar’ wordt opgeroepen om Ineke
Uffink uit Nes aan de Amstel hiervoor te nomineren. Ineke ondersteunt haar
Syrische buren met o.a. Nederlandse les. Ook helpt zij de kinderen uit het gezin met huiswerk. Tot uiterlijk 21 december kan worden gestemd via kabinet@amstelveen.nl

2.

Vaststelling van de notulen van 13 september 2016.
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

3.

Behandeling van de Actielijst
0147: het knotten van de wilgen is in volle gang.
0158: verkeersveiligheid: Sandra Meulenbelt heeft een email van dhr. Kreukels gehad m.b.t. de brief welke aan de bewoners van de Amsteldijk zal worden verstuurd m.b.t. het plaatsen van verkeersdrempels. Deze brief zal iets
langer op zich laten wachten. N.a.v. deze brief kunnen nog bezwaren worden
ingediend. Marco Lambalk wil de plannen zien en pas daarna kan men beslissen
of de maatregelen akkoord zijn. Er moeten ook trekkers over de drempels kunnen rijden. Er is reeds aangegeven dat de te plaatsen drempels voor een 30
km. zone zijn. Dhr. Rijnbeek geeft aan dat de bewoners van de Amsteldijk het
meeste last hebben van hardrijders. De nieuwbouw heeft geen last van trillingen als daar drempels worden geplaatst. Er wordt aangegeven dat het vooral
gaat om de verkeersveiligheid, maar er moet ook rekening worden gehouden
met de boeren. Marco Lambalk vraagt of, na het plaatsen van de drempels, het
nog mogelijk is om de wiellerronde plaats te laten vinden. Dhr. v.d. Lelie geeft
aan dat, als er een shovel of tractor langsrijdt, alles trilt en rammelt. Volgens
dhr. Rijnbeek is er maar 1 remedie: camera’s plaatsen. E.e.a. wordt afgewacht.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken.
11 november: email van dhr. van der Lelie inzake het speelveld bij de
scouting. Wilco van Rijn heeft aangegeven dat het voetbalveld niet op
korte termijn hersteld kan worden. De grond is veel te nat en het seizoen voor het inzaaien van gras is ook al voorbij. In het voorjaar zal
worden gekeken wat er aan te doen is. M.b.t. de Wielercross zijn er
vragen mbt de vergunning. In het Informatiebulletin en op de website
zal worden medegedeeld dat bij een evenement te allen tijde een vergunning moet worden aangevraagd.
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Zonder evenementen vergunning is men niet verzekerd in geval er iets
gebeurt.
Inzake de spijkers en krammen die terecht zijn gekomen op het grasveld nadat er kampvuren zijn gestookt, laat dhr. Wesselingh weten dat
deze met behulp van magneten zoveel mogelijk zijn opgeruimd.
11 november: email van Wilco van Rijn waarin hij aangeeft dat de
witte paaltjes per ongeluk bij de bollen zijn geplaatst. Deze paaltjes
zullen dan ook te zijner tijd worden verwijderd. Dhr. Wesselingh vraagt
of het bezwaarlijk is dat de paaltjes blijven staan. Wilco van Rijn antwoord dat er niet kan worden gegarandeerd dat de paaltjes blijven
staan: ze worden stukgereden en/ of stukgemaaid. De reflectoren op
de bollen zullen wel worden onderhouden.
11 november, 27 november, 4 december, emails van Sandra
Meulenbelt waarin zij aangeeft dat zij na de vorige vergadering een
zeer nuttig gesprek heeft gehad met dhr. Berkhout van D66 over het
woonadvies en fietspaden. Het plan is om langs de fracties te gaan om
te ‘pitchen’ m.b.t. de wensen van de Dorpsraad. De fracties waren zeer
geïnteresseerd in Nes.
25 november: email van Wilco van Rijn waarin hij aangeeft dat het
niet bekend is wanneer het riet wordt gemaaid. De beloofde brief naar
de Provincie zal nog worden gestuurd.
2 december, aanvraag voor een bijdrage aan de kerstviering van de
Nesser Dames uit het activiteitenbudget. Zie punt 5.
2 december, email van Erna de Lange inzake de aanpassing van de
weerslimieten voor afhankelijk baangebruik bij Schiphol. Het komt er
op neer dat per 1 december de vliegtuigen lager zullen vliegen. Deze
veiligheidsmaatregel heeft effect op het baangebruik bij een wolkenbasis van 1000 (ongeveer 330 meter) tot en met 2000 voet (ongeveer
660 meter).
2 december, de Dorpsraad is benaderd door RTVA om een vertegenwoordiger van Nes te interviewen bij Serious Kerst op het Stadsplein.
Erna de Lange heeft toegezegd dit te willen doen. E.e.a. vindt plaats op
23 december tussen 11.00 en 12.00 uur.
4 december, email van Sandra Meulenbelt waarin zij aangeeft naar
mogelijkheden te kijken om wellicht nog een ander fietspad te realiseren. Hermann Ruhe geeft aan dat dit al in oudere Dorpsraden ter sprake is geweest. In eerste instantie zou er een fietspad tot aan de Bovenkerkerweg worden doorgetrokken. Mocht er budget zijn dan zou er een
fietspad kunnen worden doorgetrokken naar de Westwijk. In het verleden is ook een fietspad van de Nesserlaan naar het Galjoen ter sprake
geweest. Hier hebben 3 bewoners en de boer waar het land van is, bezwaar tegen gemaakt. Bij de VVD avond zal worden aangegeven dat
d.m.v. een fietspad naar Westwijk de school aantrekkelijker kan worden voor kinderen uit die wijk. Marco Lambalk geeft aan dat, als een
boer daar niet voor open staat, het plan niet doorgaat. Er moet wel
draagvlak voor zijn. Sandra Meulenbelt gaat eerst peilen, de politiek
vraagt om ideeën. Het is wel zo dat dezelfde ideeën er een paar jaar
geleden ook al waren.
4 december, er wordt aangegeven dat er goed moet worden aangegeven wat er van Wilma (de webmaster) wordt verwacht. Het moet duidelijk zijn naar Wilma toe wat haar taken zijn. Sandra laat weten dat zij
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ook de taken van de webmaster op zich kan nemen.
6 december, email van Sandra Meulenbelt waarin zij aangeeft dat
binnenkort de lamp in de steeg tussen de Kerklaan en de Pastoor van
Zantenlaan weer aan zal gaan als er wordt langsgelopen in het donker.
De nieuwe bewoners hebben hier geen bezwaar tegen.
12 december, email van Remco van Lammeren waarin hij aankondigt
dat op donderdag 22 december het complete veerooster in de Ringdijk
zal worden vervangen (tenzij het vriest). Op woensdag 14 december
zal het asfalt op een aantal plekken worden hersteld. M.b.t. het project
drempels op de Amsteldijk moet er qua communicatie nog wel het
e.e.a. gebeuren. Mogelijk zal in 2017 in combinatie met andere werkzaamheden dit worden uitgevoerd.
13 december, brief van dhr. Otten van de gemeente waarin hij aangeeft dat het verzoek van dhr. P. van Schaik om het nieuwe fietspad de
naam van Jan Jaap Saelen te geven, niet is ingewilligd. De reden hiervoor is dat over deze persoon niets bekend is zodat niet is vast te stellen of deze persoon belangrijk is geweest voor de geschiedenis van
Amstelveen. Besloten is om het pad de naam ‘Ringslootpad’ te geven.
Uitgegaan:
4 december, aangepast advies mbt de huisvestingsverordening is naar
de beleidsmedewerker Wonen gegaan. Vraag is om labels voor de huisvesting. De Raad zal hier over beslissen. Mw. Witte, beleidsmedewerker
Wonen, wil graag in gesprek met de Dorpsraad. Dit zal worden ingepland na 9 januari. Mw. Witte zal tevens een brief sturen over dit onderwerp.

5.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget.
- Aanvraag van de Nesserdames vereniging voor een bijdrage aan de
Kerstviering. Er wordt een bedrag gevraagd van 200 euro voor een
consumptie bij het diner. Er wordt akkoord gegaan met deze aanvraag.

7.

Rondvraag
Sandra Meulenbelt geeft aan dat de Raad geld beschikbaar stelt om digibetisme
te bestrijden. Is het een idee om een cursus te geven in het Dorpshuis als daar
behoefte aan is? Joop Goertz laat weten dat er jaren geleden al een dergelijke
cursus werd aangeboden. Er zijn toen laptops aangeschaft die later aan de school
zijn geschonken. Voor dergelijke cursussen kunnen mensen uit Nes gemakkelijk naar
Westwijk gaan.
- Er is een auto gestolen in Nes. Extra opletten kan geen kwaad.
- Louise Teerink, wijkcoach van Nes aan de Amstel, heeft laten weten dat zij steeds
hoort dat alles goed gaat in Nes. Zij wil graag een gesprek met de nieuwe voorzitter
en de wijkagenten.
- Erna de Lange laat weten dat de opbrengst van Serious Kerst naar Serious Request
gaat.
- Mayra Peters geeft aan dat de melding over de gestolen auto ook via de buurtapp is
verspreidt. Deze app is puur ter informatie en geen gezelligheidsapp. Gevraagd
wordt om alleen dan iets te melden als er iets is.
8. Rondvraag publiek
- Cor Portengen vraagt, naar aanleiding van de snelheid waarmee gereden
wordt in het dorp, waarom er geen snelheidsmeter en een stoplicht kan worden
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neergezet. Fred v.d. Werff laat weten dat hier hoge kosten aan zijn verbonden
en ook veel administratie.
De smiley zal na de vakantie van dhr. van Grieken van de gemeente bij Andrea
Neaff voor de deur worden geplaatst.
Dhr. Rijnbeek heeft in het Informatiebulletin gelezen dat zowel de Jonge
Woudlopers, boerderij Kerkzicht, de Damesclub als de Urbanuskerk een bedrag
hebben gevraagd uit het budget voor sociale samenhang. Dhr. Rijnbeek vraagt
of het publiek mag beslissen of er wel dan niet een bedrag wordt gegeven en of
de Urbanus alleen dient om daar te parkeren. Dhr. Rijnbeek is niet blij met een
opmerking uit het publiek bij de vorige vergadering. Er wordt aangegeven dat
dat niet de mening is van de Dorpsraad.
De gymclub vraagt om een bijdrage voor de aanschaf van een bokszak en een
bokshandschoen. Aangezien er alleen een factuur werd overlegd (e.e.a.is reeds
aangeschaft) en geen aanvraag, kan deze op dit moment niet in behandeling
worden genomen. Bij de vergadering in Januari wordt hier op terug gekomen.
Dhr. Goertz geeft aan dat er een foutieve tijd voor de Oudejaarsborrel in het Informatiebulletin terecht is gekomen. Dit moet zijn: 8 januari van 15.00 tot
17.00 uur. Tevens bedankt Joop Goertz voor de gastvrijheid in het Informatiebulletin (Soep en Zo) en de bijdragen die door de Dorpsraad zijn gegeven.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 14 december 2016 en ondertekend op 10 januari 2017

De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. M. Peters

