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1 Opening en mededelingen
. Afwezig zijn Erna de Lange en Bart Wesselingh.
2. Presentatie van Ruud Oosterhof over de ondergrondse vuilcontainers
Ruud geeft een presentatie over de nieuwe afvalscheiding. Er gaat het e.e.a. veranderen. Waarom moet er anders worden ingezameld? Op dit moment is er 200 kilo afval per persoon per jaar. Dit moet terug naar 100 kilo. De restafval bak wordt een
PMD bak (papier, metaal, drinkpakken). Het restafval gaat in de ondergrondse container. Ook komen er nieuwe inzamel voertuigen. De implementatie voor het anders
inzamelen zal plaatsvinden in Nes op 13 april. In de komende weken zal de ondergrondse container worden geplaatst. Ongeveer 3 tot 4 weken voordat e.e.a. wordt
ingevoerd, zullen de inwoners van Nes een brief ontvangen (in elk geval vóór 13
maart). De envelop bevat een brief waarin wordt aangekondigd dat er op 14 april
wordt gestart met de nieuwe afval inzameling en wat u moet doen. De huidige restafvalcontainer in het buitengebied wordt de PMD-container en krijgt een oranje deksel. De bewoners krijgen een extra vierde container, de restafvalcontainer.
De restafvalcontainer in de dorpskern wordt PMD-container wordt gespoeld en krijgt
een sticker op het deksel. Daarmee is het de PMD-container geworden.
Na de 1e brief volgt een tweede met de afvalpas voor de ondergrondse container.
Deze pas wordt geactiveerd voor 2 containers. Alle containers zijn voorzien van een
sensor. Daar is op te zien hoe vol deze zijn. Alleen bedrijfspassen worden geregistreerd, voor personen niet. De GFT container wordt niet meer schoongemaakt wegens bezuinigingen. Uit het publiek komt de opmerking dat GFT bakken vaak erg vies
worden, de maden kruipen er soms uit.
Vaak is vocht de oorzaak van een vieze GFT bak. Dhr. Oosterhof geeft de tip om het
deksel iets open te zetten, d.m.v. een stokje o.i.d. Bij hoge temperaturen liever geen
vis of vlees in de GFT bak doen. Eventueel kan dit afval in de ondergrondse container. Er komt geen nieuwe afvalkalender. Alle ophaaldagen zijn te vinden in de Afvalwijzer app.
3. Vaststelling van de notulen van 9 januari 2018
Erna de lange is aanwezig geweest bij het Wijkenoverleg. In andere wijken zijn problemen met afval. De notulen zijn aangepast bij het punt Flex.
4. Behandeling van de Actielijst.
0158: de voorzitter neemt contact op met dhr. Kreukels over de voortgang. Er is
vernomen dat begin maart de wegversmallingen op de Amsteldijk zullen worden
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verwijderd. Ook wordt opgemerkt dat er bezwaren zijn gemaakt. De voorzitter neemt
contact op met dhr. Kreukels.

0159, bermen maaien: er is gevraagd waar schade kan worden gemeld als een auto
op een bol is gereden. De wijkagent geeft aan dat dit bij de verzekeringsmaatschappij moet worden gemeld.
0161, Wilco van Rijn laat weten dat het baggeren deze winter niet gaat lukken . Het
zal oktober 2018 worden.
5 Concept Jaarverslag 2017
. Het Jaarverslag in na aanpassing akkoord.
6 Ingekomen- en uitgaande stukken.
. 26 januari: brief van de Provincie NH inzake de aanleg van een oversteekplaats bij
de N201. Na intern overleg is besloten om een voetgangersoversteekplaats aan te
leggen. Dit zal in februari/maart plaats vinden.
2 februari: email van dhr. Wieffering waarin wordt medegedeeld dat verschillende
opgeheven buslijnen weer in gebruik worden genomen. Er komt een halte voor AML
Flex in de Zwarte Kat. Er komt geen halte bij de Emergohal.
7 februari: ongevraagd advies m.b.t. spelrecreatie in Nes. De voorzitter heeft dhr.
van der Neut hierover gesproken. Dhr. Lambalk heeft nog wat onbeantwoorde vragen en heeft de indruk dat Nes qua speeltoestellen is achtergesteld t.o.v. de rest van
Amstelveen. Het buitengebied Zuid is niet alleen Nes aan de Amstel, Ouderkerk tot
aan de brug hoort ook tot dat gebied. Dhr. Lambalk vindt het bijzonder dat het basketbalveld zo wordt gelaten en vraagt zich af of het basketbalveld nog 20 jaar ongelijk blijft. Bij de Jonge Gerard zouden de speeltoestellen 1 op 1 worden vervangen. Er
is niet nagekomen wat afgesproken is. De schommel is vervangen door een kleiner
exemplaar. Uit het publiek wordt opgemerkt dat kinderen ook hun fantasie moeten
gebruiken zonder toestellen. Dhr. Lambalk meent dat er een beleid is dat niet op Nes
wordt toegepast. Volgens het beleidskader zou er ingezet worden op natuurlijk spelen. De gemeente zou daar iets mee doen maar dat is niet gebeurd. De raad heeft
hier een besluit op genomen. In andere wijken is e.e.a. wel gebeurd. Cijfers uit 2013
laten zien dat Nes een negatieve Z-score heeft. De gemeente heeft afspraken om
meer uitdagende grote speelplaatsen te realiseren. Volgens dhr. van der Neut is het
basketbalveld niet gevaarlijk maar het staat wel vol water. De voorzitter stelt voor
om een afspraak te maken met dhr. van der Neut, mw. Meulenbelt en dhr. Lambalk.
Dhr. Ruhe geeft aan dat de cijfers gericht moeten zijn op de kom van Nes. Daarbuiten zijn geen speeltoestellen. Op de website van Amstelveen kan niet worden gevonden hoeveel kinderen er in Nes wonen. Er zal worden gevraagd naar de actuele cijfers. Dhr. Lambalk wil dat de manager van dhr. van er Neut bij het gesprek aanwezig
is. Zo niet, dan wil dhr. Lambalk nog een stap hoger naar de wethouder.
Diverse data: antwoorden van dhr. van der Neut op de vragen van dhr. Lambalk
uit de vorige Dorpsraadvergadering.
12 februari: email van dhr. Wieffering waarin hij aangeeft dat Connexxion en de
gemeente een afspraak willen maken om de zaken door te nemen en te bekijken of
er praktische oplossingen mogelijk zijn..
13 februari: Notitie openbaarheid van Sandra Meulenbelt. De stukken van de Dorpsraad zullen voortaan op de website worden geplaatst. Ook kunnen Nessers in het
vervolg mededelingen plaatsen. Degenen die dit willen kunnen een email sturen aan
de secretaris. Dit is bestemd voor verenigingen, bedrijven en betrokken Nessers die
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iets willen organiseren. Er moet wel worden besloten wat wel en wat niet mag worden geplaatst.
13 februari: brief van dhr. van Dam met daarin kanttekeningen m.b.t. de ondergrondse containers. Is ter kennisgeving aangenomen.
7 Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
. Gea van den Ancker heeft een aanvraag voor een bijdrage aan springkussens tijdens
het Dorpsfeest. Er zal worden gevraagd welk bedrag gewenst wordt.
8. Rondvraag
- Dhr. van Leeuwen vraagt wanneer de beloofde plantjes worden geplant. Wilco van Rijn
meldt dat er inmiddels 4 kwekers zijn geselecteerd, nu wordt gekeken wat het
goedkoopste plantje is. Het bestek moet eerst helemaal in kannen en kruiken zijn,
daarna mag er pas besteld worden. M.b.t. de drainage zal dhr. Ruhe informeren bij
Jos Wesselingh.
- Dhr. Lambalk meldt dat bij Fleur Verheggen een boom is omgevallen. Deze boom leek
rot te zijn, maar Wilco van Rijn geeft aan dat iemand heeft de boom ‘geringd’ zodat
deze afstierf en omviel.
9.
-

Rondvraag publiek
Dhr. de Rover vraagt of de carpoolplaats bij het ziekenhuis een betaalde parkeerplaats wordt.
Mw. Naeff vraagt naar de info avond over dijkverbetering.
Mw. Rose de Groot vraagt wanneer de nieuwe gemeentegids komt. De nieuwe gemeentegids
zal, zodra deze er is, in het Dorpshuis worden gelegd zodat iedereen een exemplaar kan
meenemen. Ook meldt mw. de Groot dat er dode bomen aan de Oude Visscher staan.
- Mw. Ekkelkamp vraagt of de school misschien iets kan doen aan het basketbalveld.
De voorzitter zal contact opnemen met mw. Poelstra.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 14 februari en ondertekend op 13 maart 2018
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,
I.M. Ellens- Sparreboom

de voorzitter,
mw. M. Peters

