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Actie

1 Opening en mededelingen
. De heer van Leeuwen en mw. Peters hebben zich afgemeld ivm andere bezigheden.
Mw. Kruijer en dhr. Kortekaas van Groen Links zijn aanwezig in het publiek. Mw. de
Lange neemt waar als voorzitter.
Er zal worden besproken wanneer de Dorpsraadsleden bij de fracties zullen gaan pitchen. Dit zou kunnen op 11 of 25 september.
Er is melding gemaakt van een kapotte stoep bij de brievenbus. Dit is inmiddels hersteld.
2 Vaststelling van de notulen van 9 mei 2017.
. De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
3 Behandeling van de Actielijst
. 0156, website: er zal een aparte pagina worden gemaakt waarop documenten afkomstig van de gemeente langere tijd zichtbaar zullen zijn. De pagina voor de Dorpsraad is al vol. Het is ook de bedoeling om nieuws items op FaceBook te plaatsen. Dit
kan alleen worden gedaan door de beheerder.
0159, bermen maaien: het gebeurt regelmatig dat een auto op een bol terechtkomt.
Bart Wesselingh stelt voor om goed zichtbare paaltjes te plaatsen ipv een bol. Vraag
is waar schade door de bollen moet worden gemeld. Er is geen meldpunt bekend.
E.e.a. zal worden nagevraagd.
0160, woonagenda. Er is geen voortgang te melden.
0161, bestraten van basketbalveld. E.e.a. is nagevraagd bij de afdeling maar daar is
dit niet bekend. Er zal worden gezocht naar een email waarin dit wordt vermeld.
0165, oversteekplaats N201, nog geen reactie gehad.
0166, monumentenbord Urbanus, er is nog niets vernomen. Er zal contact worden
opgenomen met dhr. Sibum of iemand anders van het bestuur.
4 Ingekomen- en uitgaande stukken.
. 17 mei: email van dhr. van Grieken van de gemeente waarin hij uitlegt waarom bij
Kerklaan 29 geen nieuwe lantaarnpaal kan worden geplaatst.
17 mei: email van dhr. Lambalk inzake de speeltoestellen. Dhr. Lambalk geeft aan
dat er afspraken zijn gemaakt ten tijde van de vorige Dorpsraad dat dezelfde speeltoestellen terug zouden komen op de Jonge Gerard. Dhr. Beets heeft destijds een
folder gemaild met daarin een aantal speeltoestellen. Deze zijn niet hetzelfde als wat
er nu geplaatst is.
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De voorzitter merkt op dat bij elke Dorpsraadvergadering dit onderwerp weer ter
sprake komt. De voorzitter heeft uitgebreid met dhr. van der Neut gesproken. Op
een bepaald moment moet men tevreden zijn met wat er is. Dhr. van der Neut heeft
een email gestuurd met de mededeling dat de grote speelplaats bij de school geheel
is vernieuwd en er o.a. een groot combinatietoestel, nieuwe doelen op het gazon en
een vernieuwde ontmoetingsplek voor de jeugd zijn geplaatst. Het schoolplein is geheel opnieuw bestraat. Aan de speelplaats bij de Jonge Gerard is een zandbak, klimtoestel, glijbaan en veerelement geplaatst. Nes heeft relatief gezien een groot aanbod van speelvoorzieningen ten opzichte van andere wijken in Amstelveen. Daarbij is
het aantal kinderen in Nes relatief laag. Er zullen geen extra of andere toestellen
worden geplaatst. Ondanks dat de gemeente zijn afspraken niet is nagekomen zal er
geen actie meer worden ondernomen m.b.t. dit onderwerp richting gemeente. Dhr.
Lambalk stelt voor om toch nog een brief te sturen waarin wordt aangegeven dat
e.e.a. toch teleurstellend is. Er wordt gestemd of er nog actie moet worden ondernomen. Met 1 stem voor en 4 tegen wordt besloten geen verdere acties meer te ondernemen m.b.t. dit onderwerp.
22 mei: email van het Sportbedrijf waarin wordt medegedeeld dat de buitenspeelbus
van 31/7 tm 3/8 in Nes te vinden is.
22 mei: Wilco van Rijn laat weten dat het wandelpad 3x per jaar wordt gemaaid. De
1e keer gaat dat gelijktijdig met de verkeershoeken. Ongeveer gelijktijdig met de 2 e
keer maaien wordt ook de meter langs de weg meegenomen. Het maaibeleid zal op
de website worden gezet. Het riet langs de Amstel is geheel afgemaaid ondanks dat
dit niet oorspronkelijke de bedoeling is en niet goed is voor de flora en fauna. Dit is
gedaan vanwege een aantal klachten. De dorpsraad heeft hier een aantal klachten
over ontvangen en zal de gemeente vragen om de komende jaren het riet te laten
staan waar het het zicht niet wordt belemmerd.
23 mei: email van dhr. van der Lelie waarin hij bezwaar maakt tegen het aanleggen
van een verkeersdrempel op korte afstand van zijn eigendom. Deze email is tevens
verzonden aan dhr. Kreukels.
29 mei: email van Sandra Meulenbelt mbt het parkeren van auto’s door ouders die
hun kinderen naar school brengen. Er wordt dubbel geparkeerd zodat de bewoners
van de Pastoor van Zantenlaan niet weg kunnen rijden. Er wordt voorgesteld om de
school hierover te benaderen.
6 juni: email van dhr. Kreukels waarin hij laat weten dat er een aantal aanpassingen
komen mbt de drempels. De gemeente wil af van de optische versmallingen. De
knipperlichten blijven staan. Er komt geen plateau verhoging. De paaltjes voor de
kerk blijven staan. Dhr. v.d. Lelie wil een brief naar B&W sturen en vraagt of zijn
email kan worden aangemerkt als officieel bezwaar.
7 juni: email van dhr. Ellermeijer waarin hij aangeeft op dit moment onderzoek te
doen naar de mogelijkheid voor glasvezel in Nes.
8 juni: Wijkcoach Louise Teerink gaat weg bij AanZ. De nieuwe wijkcoach zal mettertijd contact opnemen met de Dorpsraad.
12 juni: mw. van Welie van afdeling Communicatie laat weten dat, sinds het Amstelveens Nieuwsblad door een andere uitgever is overgenomen, er geen bezorgers
zijn te vinden. De krant zal in september digitaal zijn te lezen.
5 Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
. - Dhr. Brouwer van Seniorenorkest Amstelland vraagt een bijdrage voor bladmuziek
van ‘The Sound of Music’ voor een lenteconcert waarbij ook de leerlingen van Basisschool De Zwaluw meedoen. De Dorpsraad gaat akkoord met een bijdrage van
€ 162,21 zijnde het gehele bedrag van de gewenste bladmuziek.
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- De Nesser Dames Vereniging vraagt een bijdrage voor het jaarlijkse uitje. De
Dorpsraad gaat akkoord met een bijdrage van € 350,-.
- Mw. Fontijn- de Jong vraagt om een bijdrage voor 2 nieuwe stofzuigers om de kerk
te stofzuigen. Er is een groep van 10 vrijwilligers die elke maand de kerk schoonmaken. De Dorpsraad gaat akkoord met een bedrag voor 1 stofzuiger, zijnde € 199,-.
7 Rondvraag
.
- Op de vraag van dhr. Wesselingh over de afstap van het bruggetje laat Wilco van
Rijn weten dat men er nog mee bezig is. In elk geval zal dit jaar nog iets aan de afstap
worden gedaan.
- Dhr. Lambalk geeft aan dat er gaten zitten in de prullenbakken bij de speeltuin aan
De Jonge Gerard.
Dhr. Lambalk vraagt of er een bordje kan komen op de Amsteldijk dat verwijst naar
het nieuwe fietspad (Weidevogelpad). Nu weet niemand dat daar een fietspad is.
8. Rondvraag publiek
- - Dhr. v.d. Lelie laat weten dat hij m.b.t. de drempels op de Amsteldijk een
aanbeveling heeft gedaan maar heeft daar niets van heeft gehoord. Dhr. vd Lelie
stelt voor om alle paaltjes te verwijderen, alsmede alle langsgeleiders. Het wordt er
alleen maar gevaarlijker op. Sandra Meulenbelt geeft aan dat een gemeente de
wettelijke verplichting heeft om een 30 km zone ook als zodanig in te richten.
- Mw. van Schaik mist bewegwijzering bij de N201 ter hoogte van de Rode Paal.
Tevens geeft mw. van Schaik aan dat fietsers veel harder rijden dan 30 km, maar
hier geen boete voor krijgen. Ook is zij blij met het maaien van het riet.
Mw. Ekkelkamp vindt het een goed idee om de fracties naar Nes te halen. Dan kunnen ze zien wat er aan de hand is. Volgens mw. Ekkelkamp staat er een artikel in de
verordening dat de gemeente middelen heeft om de huur van de zaal te betalen als
er een externe komt vergaderen. Dit zal worden nagezocht.
Mw. Ekkelkamp merkt op dat alleen bewoners van de Amsteldijk een brief hebben
ontvangen over de verkeersveiligheid. Zij meent dat alle bewoners deze brief
hadden moeten krijgen. Dhr. Wesselingh geeft aan dat bewoners buiten de kom ook
geen brief hebben gehad over de ophoging. Brieven gaan alleen naar belanghebbenden.
Jim van Dijk vraagt aandacht voor ‘Zon op Nes’. Deelnemers kopen energie via
zonnepanelen op het Dorpshuis. Verdere informatie staat in het Informatiebulletin.
Dhr. Goedknegt vraagt aandacht voor zijn oproep inzake Barbarugo. Dhr. GoedKnegt vraagt nog mensen om de machtigingen op te halen.
- Mw. Kruijer laat weten het heel leuk te vinden om naar Nes te komen. Dhr.
Kortekaas laat weten dat het initiatief voor de zonnepanelen als muziek in de oren
Klinkt en wil graag nog eens komen.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 11 juli 2017 en ondertekend op 12 september 2017
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,
I.M. Ellens- Sparreboom

de voorzitter,
mw. M. Peters

