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Actie

1.

Opening en mededelingen

Vanavond zullen Rick Schulz en Hans Venekamp van de gemeente Amstelveen de plannen voor de verkeersremmende middelen op de Amsteldijk Zuid presenteren.

De notulen van juni zijn wegens een technisch probleem niet geplaatst
op de website. De webmaster is op vakantie, zodra zij terug is zal
e.e.a. worden geplaatst.

Op 19 en 20 september worden werkzaamheden uitgevoerd op de Amsteldijk tussen 204b en 199. De weg wordt geasfalteerd. Deze mededeling wordt op de website en Facebook gezet. Herman Ruhe merkt op
dat het wegdek ter hoogte van nummer 181b nog veel slechter is. Dit
zal worden doorgegeven aan de gemeente.

Marco Lambalk heeft een aantal vragen gesteld m.b.t. de doeltjes, de
speeltoestellen en het fietscrossbaantje in Nes. Frank van der Neut
(gemeente) heeft daar als volgt antwoord op gegeven: De werkzaamheden zijn nog in volle gang. Het veld bij de grote speelplaats wordt als
opslagterrein gebruikt. Als de werkzaamheden zijn afgerond wordt het
veld weer in oude staat gebracht en worden de voorzieningen (volleybalpalen, grote doelen) geplaatst. We denken dat dit in het voorjaar
van 2017 gereed is. V.w.b. de minidoelen, aanpassing van het toestel
en plaatsing van extra toestellen moet het terrein goed (met materieel)
bereikbaar zijn. Dit is nu met de werkzaamheden niet het geval. Zodra
de werkzaamheden zijn afgerond (eind 2016) gaan we daarmee aan de
gang. De doelen worden dan inderdaad onder de baskets geplaatst. Het
fietscrossbaantje is niet eerder als wens meegegeven. Er is veel in de
speelplaatsen in Nes geïnvesteerd. Hiermee lijkt het aanbod voldoende
ten opzichte van het aantal jongeren. De fietscrossbaan zal dan ook
niet worden opgeknapt. Marco Lambalk geeft aan dat het speeltoestel
(2 ontbrekende treden) al in mei zou worden gerepareerd. Dit is toegezegd. Dat geldt ook voor het plaatsen van de wipkip. Het fietscrossbaantje in nooit ter sprake gekomen in de Dorpsraad en ook niet in de
vorige. Besloten wordt om de fietscrossbaan zelf op te knappen met
vrijwilligers.

De voorzitter laat weten dat zij naar het buitenland vertrekt wegens
het werk van haar man. Hun huis zal te koop worden gezet. Nu dit aan
de orde is laat zij weten dat zij niet meer de aangewezen persoon is als
voorzitter van de Dorpsraad. Na overleg met de afdeling Juridische
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Zaken waarbij is gekeken wat er in de verordening staat zodat e.e.a. op de
juiste wijze zal worden geregeld, wordt Mayra Peters benoemd tot voorzitter en Herman Ruhe tot vice voorzitter.
2.

Verkeersremmende maatregelen Amsteldijk Zuid.
De heren Venekamp en Schulz hebben de volgende voorstellen besproken:
komend uit de richting van Amstelveen bij de overgang van 60 naar 30 km
wordt een drempel aangelegd. De wegversmallingen worden verwijderd en
daar komen korte drempels zoals deze ook op de Amsteldijk zijn aangelegd. De
borden en portalen blijven staan. Deze drempels komen op locaties waar de
woningen onderheid zijn. De versmalling bij de kerk blijft wel. Het plateau bij
de Kerklaan kan niet groter gemaakt worden. De versmalling bij het restaurant
wordt verwijderd. De tweede versmalling blijft. Er komt een extra drempel bij
het parkeerterreintje. M.b.t. het landbouwverkeer zal worden gekeken welke
soort drempel het beste is. Er wordt gevraagd om de fietssuggestiestroken
weer opnieuw te coaten., de rode kleur is nu nauwelijks nog te zien. Er wordt
opgemerkt dat fietsers wel heel erg hard door Nes heen rijden. Dhr. van Dijk
(publiek) merkt op dat langs de fietssuggestiestrook langs de dijk een verplicht
rijwielpad is. Men kan daar niet met z’n tweeën naast elkaar rijden. Ook mag
men daar niet parkeren. In het weekend staan daar veel auto’s geparkeerd van
vissers. Deze staan grotendeels in de berm. Rick Schulz verwacht dat in de
toekomst de verkeersstromen anders gaan lopen i.v.m. de A9 en de brug bij
Ouderkerk. Het wordt aantrekkelijker om andere routes te nemen. Mw. Naeff
(publiek) vraagt of de twee chicanes bij de Zwarte Kat ook weggehaald worden. Er wordt geantwoord dat, zodra er onderhoud plaatsvindt, deze zal worden vervangen. Dit project kan apart plaatsvinden en er wordt gekeken of dat
nog voor de winter kan. Degenen die een drempel voor de deur krijgen zullen
hierover een brief ontvangen en hier kan dan binnen 2 weken op gereageerd
worden. Er wordt aangegeven dat drempels normaal gesproken met betonelementen worden aangelegd. Dit is op de Amsteldijk niet mogelijk. De drempels
worden daarom met een asfaltmachine aangebracht. Er zit verschil in het soort
drempels op een 60 km weg en een 30 km weg. E.e.a. wordt op papier gezet
en in de Dorpsraad besproken. Er komt een voorstel van afdeling Verkeer.

3.

Vaststelling van de notulen van de vergadering van 8 maart 2016
De notulen worden na wijziging vastgesteld. De webmaster heeft voor haar inspanningen een leuke attentie gekregen. Zij was blij met de hortensia’s.
Voor wat betreft het monumenten bord voor de kerk is tot nu toe geen contact
geweest.

4.

Behandeling van de Actielijst
0139: fietspad naar de Middenweg: het beton is gestort. Er moeten nog
bruggen, hekken en veeroosters komen. Daarna wordt er geasfalteerd. Bij van
Blaaderen wordt de dijk verhoogd.
0147: wilgen knotten: In december 2016 of in januari 2017 wordt er weer
geknot. Het Waterschap zal dit doen in 2018.
0155: werkzaamheden in Nes: de putten op de achterpaden staan op de
agenda.
0156: website: Arie Boelrijk heeft 166 foto’s gestuurd voor op de website. De
website moet wel meer worden gepromoot, Facebook wordt wel goed bekeken.
0159: bermen maaien: Het Waterschap gaat eerstdaags beginnen met maai-
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en vanaf Ouderkerk tot nummer 181 van de Amsteldijk Zuid.
0160: woonagenda: zie punt 4.
5.

Ingekomen en uitgaande stukken.
Medio juni: antwoorden op diverse vragen van Wilco van Rijn:
- Op de vraag mbt de missende balkjes van het nieuwe speeltoestel
laat Wilco weten dat deze zo gauw als de werkzaamheden in Nes klaar
zijn zullen worden teruggeplaatst, tegelijk met de nog te plaatsen
speelelementen. Het overige onderhoud wordt gewoon uitgevoerd.
Door de werkzaamheden in Nes is dat helaas niet altijd zinvol of mogelijk.
- Groene aanslag op bankjes wordt in Amstelveen niet schoongemaakt. Dus ook niet in Nes. De aanslag zal grotendeels verdwijnen bij
droog en zonnig weer.
- De overgeslagen pluk gras in de berm bij 202a is weggehaald.
- De Ringdijk BP wordt medio september geasfalteerd. Het nieuwe
fietspad (van erf Lambalk naar de Middenweg) zal in de winter niet
worden gestrooid en de Middenweg ook niet.
- De wilg met watermerkziekte is inmiddels gekapt. De bomenploeg zal
zsm iets doen aan de laaghangende takken bij de school. Marco Lambalk zal een mail sturen aan Wilco van Rijn met daarin de locaties van
bomen die volgens hem ziek zijn. Tevens vindt Marco Lambalk dat er
op dit moment niet veel aan onderhoud wordt gedaan. Er wordt aangegeven dat door de werkzaamheden de situatie anders is dan normaal. Erik van Leeuwen geeft aan dat Amstelveen zorgplicht heeft voor
de bomen. Marco Lambalk meent dat er niet naar gekeken is, hij ziet
zelf bomen die niet goed meer zijn. Vraag is of er dit jaar nog iets gaat
gebeuren qua onderhoud. Wordt opgenomen als actiepunt.
- 1/13 juli: De bewonerscommissie heeft contact opgenomen met Eigen
Haard m.b.t. de ongelijke tegels in de achterpaden. De tegels zijn al
eens opnieuw gelegd, maar er zijn tegels stukgegaan en de putten steken boven het straatniveau uit. De aannemer had als oplossing om
rubberen tegels te leggen. Het probleem is tot nu toe nog niet aangepakt.
- 14 juli: diverse omgevingsvergunningen: bouw van een werktuigenberging bij boerderij Bouwlust en een verbouwing bij Ons Tweede
Thuis in de vorm van het doorbreken van een muur. Er zijn geen bezwaren tegen deze aanvragen.
14 juli, concept Participatie aanpak Amstelveen. De gemeente is
bezig met een nieuwe aanpak. Buiten de participatie waar Wijkplatforms en Bewonderinitiatiefgroepen al een rol spelen is het doel om
meer invulling te geven aan nieuwe vormen van participatie.
15 juli, email van Sandra Meulenbelt over het parkeren op de stoep
in de Pastoor van Zantenlaan. Ouders die hun kinderen wegbrengen
maken zich daar veelvuldig schuldig aan. Het gevolg is dat de stoep al
aan het verzakken is. Dit is ook gecommuniceerd aan Wilco van Rijn.
Geopperd is om bollen op de stoep te plaatsen. Er gaat een brief naar
de school met de vraag om ouders de auto bij de kerk te laten parkeren.
15 juli, Projectenlijst 2e helft van 2016. M.b.t. Nes aan de Amstel is
het enige punt de sloop van de boerderij aan de Ringdijk nr. 11. Bart
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Wesselingh vraagt wanneer de Ringdijk zal worden geasfalteerd. Dit
vindt plaats op 22 september. Bart vraagt tevens of het nieuwe
fietspad en de Middenweg tijdens een vorstperiode zal worden gestrooid. Dat is niet het geval omdat het recreatieve fietspaden betreft.
22 augustus, email van mw. Nap van de Provincie NH waarin zij informeert over de stand van zaken van de aanleg van het recreatieve
fietspad in de Bovenkerkerpolder.
Diverse data in augustus: Bezwaarschrift inzake de plaatsing van een
TOP aan de Pastoor van Zantenlaan. Het bezwaarschrift van de Dorpsraad is niet ontvankelijk verklaart. Beroep is niet mogelijk omdat daar
kosten aan zijn verbonden. Volgens de afdeling Juridische Zaken van
de gemeente Amstelveen is de Dorpsraad is gekozen om adviezen uit
te brengen aan bestuursorganen en geen mandaat heeft voor het voeren van juridische procedures.
Augustus: Tekst voor de website van makelaar Brockhoff. Nes aan
de Amstel stond niet vermeld op de pagina voor mensen die graag buiten de stad willen wonen. Brockhoff zorgt voor de foto’s .
6 september: woonagenda. De beleidsmedewerker Wonen heeft laten
weten dat de gemeente Amstelveen en Eigen Haard op dit moment in
onderhandeling zijn over de prestatie afspraken. Naar verwachting
zijn deze afspraken in december gereed. De punten waarop destijds is
ingesproken bij de commissie vergadering zijn de verbetering van kwalitiet van de bestaande huurvoorraad, liberalisatie en verkoop van sociale huurwoningen, betaalbare lasten in sociale huur en energielabels.
De Dorpsraad wil graag de volgende labels voor de woonruimte verdeling: een label voor gezinnen in eengezinswoningen en een label voor
Nessers voor 30% van de woningvoorraad. De gemeente gaat over de
punten m.b.t. het maken van wijkanalyses en inzetten op krachtige
wijken, aandacht voor seniorenhuisvesting en nieuwbouw.
12 september: email van dhr. Semp over een aantal zaken m.b.t. verkeer en groen. Dhr. Beets heeft hierover contact gehad met dhr.
Semp en e.e.a. is naar tevredenheid afgedaan.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget.
28 juli, aanvraag van Vita Amstelland voor een bijdrage aan een
kerstbijeenkomst voor ouderen in Amstelveen. De Dorpsraad heeft besloten hier geen bijdrage aan te geven omdat VITA wordt gesubsidieerd door de gemeente.
16 augustus, aanvraag voor een bijdrage in de kosten voor het maken
van opnamen van het Nesser Volkslied en het Wilhelmus en de inhuur van een beiaardier. Deze opname kan gebruikt worden bij allerlei
feestelijkheden. De Dorpsraad vraagt om een specificatie van de kosten
die hiervoor gemaakt zijn. In principe is 150 euro als bijdrage akkoord.
Het project van de stichting Barbarugo is geplaatst in het Informatiebulletin.
12 september, aanvraag van het Dorpshuis voor de aanschaf en plaatsing van een nieuwe ventilator. Het Dorpshuis komt een bedrag van
€ 490,- tekort. De Dorpsraad gaat akkoord om het bedrag aan te vullen.
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6.

Rondvraag
Erik van Leeuwen vraagt naar de foto’s die gemaakt zijn voorafgaand aan
de werkzaamheden van de koopwoningen. Er wordt gevraagd of er al een plan is
m.b.t. de beplanting.
Marco Lambalk vraagt hoe de bewoners van Nes worden geïnformeerd als het
vuilnis niet wordt opgehaald. Voor zover bekend is dat nooit aan de orde geweest,
maar mocht het zo zijn dan kan altijd het servicenummer worden gebeld en dan
komt de vuilnis ophaaldienst alsnog.
- Er wordt aangegeven dat de ‘smiley’ bij de Kerklaan niet werkt. Voor deze smiley
wordt een andere plek gezocht. Mw. Naeff geeft aan dat zij hem wel voor de deur
wil hebben. Dit verzoek zal worden doorgegeven aan de afdeling Verkeer.
Mayra Peters heeft geluiden gehoord dat de school zou sluiten. Hier is niets over
bekend. Mochten er bewoners van Nes zich daarover zorgen maken dan kunnen zij
contact opnemen met de beleidsmedewerker onderwijs.
8. Rondvraag publiek
- Mw. Naeff meldt dat in januari 2015 de wilgen voor het laatst zijn geknot (door
het Waterschap) aan de kant van haar woning. De situatie is gevaarlijk omdat
het niet mogelijk is om vanuit de oprit het tegemoetkomende verkeer te zien.
Mw. Naeff heeft daar op 17 augustus een melding over gedaan bij de gemeente.
Zij heeft alleen een ontvangstbevestiging ontvangen en verder niets meer gehoord.
Mw. Naeff meldt dat het Jaagpad niet meer te belopen is. Deze vraag is al eerder gesteld maar er gebeurt niks. Bart Wesselingh meldt dat er vanaf volgende
week weer wordt gemaaid.
Dhr.Ellens vraagt of er een aanwijsbord voor het nieuwe fietspad wordt geplaatst bij de Wijnschuur waarop ook bordjes met fietsknooppunten komen.
Dhr. Ellens vraagt waarom de Dorpsraad tegen het plaatsen van een TOP is.
Dhr. Ellens vraagt of er m.b.t. de woonagenda ook rekening is gehouden met
statushouders. In Nes wonen op dit moment 2 dergelijke gezinnen. Mw. Meulenbelt geeft aan dat dit iets anders is dan een label. M.b.t. statushouders is het
meer een opdracht om deze mensen te huisvesten. Vraag is ook of, bij het leegkomen van een sociale huurwoning, deze woning een sociale huurwoning blijft,
of dat er een vrije sector woning van wordt gemaakt. Ten opzichte van de jonge
Nessers die graag in Nes willen blijven zou dhr. Ellens dat wel graag willen weten.
Dhr. Ellens complimenteert de gemeente en Eigen Haard op de wijze waarop
de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het ziet er keurig uit. Enig minpunt is
dat er in de straat 3 verschillende soorten lantaarnpalen staan. Dhr. Ellens zou
graag allemaal dezelfde willen zien. De secretaris zal hier actie op ondernemen.
Ook laat dhr. Ellens weten dat de inrichting van de tuinen perfect zijn uitgevoerd.
Mw. van Leeuwen vraagt waarom de doeltjes op het basketbalveld moeten
staan. Hier is al uitgebreid over gesproken: als het voetbalveld modderig is kan
er toch worden gevoetbald.
Dhr. van Dijk: namens de Stichting Dorpshuis dankt dhr. van Dijk de Dorpsraad voor de donatie. Tevens laat dhr. van Dijk weten dat er vanaf volgende
week dinsdag werkzaamheden worden uitgevoerd m.b.t. dak isolatie.
Dhr.v.d. Werff stelt voor om op de website van makelaar Brockhoff een link
naar de website van Nes te laten plaatsen.
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9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 19 september 2016 en ondertekend op 11 oktober 2016.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. E. de Lange

