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1 Opening en mededelingen
. De website wordt nog steeds niet goed bekeken. Dit zal nog een paar maanden worden aangekeken. De website wordt wel steeds uitgebreid met nieuwe
items.
Dhr. Ruhe is bij de vergadering van het OBA geweest. De Participatienota is
vooruit geschoven.
Mw. Meulenbelt laat weten dat er landelijk beweging komt in de aanleg van
glasvezel. Enige tijd geleden is er een website onder de aandacht gebracht
m.b.t. de aanleg van glasvezel waar men kon aangeven hier interesse voor te
hebben. Het televisieprogramma Eén Vandaag bracht een item over het buitengebied in Drenthe waar een actie is begonnen om glasvezel te verkrijgen.
Mw. Meulenbelt zal hier nog nader naar kijken.
2 Vaststelling van de notulen van 10 januari 2017.
. De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
3 Behandeling van de Actielijst
. 0147: Het knotten van de wilgen is inmiddels uitgevoerd langs de gehele
Amsteldijk.
0156: De website moet meer gepromoot worden.
0158: de voorzitter heeft contact opgenomen met dhr. Kreukels van de gemeente over de brief aan de belanghebbenden inzake de verkeersremmende
maatregelen. Dhr. v.d. Lelie vraagt of het hele dorp deze brief zal ontvangen.
Dit is niet het geval. Alleen de bewoners van de Amsteldijk krijgen deze brief
bezorgd. De brief zal t.z.t. ook op de website worden geplaatst. Dhr. Kreukels
heeft laten weten dat op 19 januari de laatste raming is gedaan. Dhr. van
Leeuwen laat weten dat er al diverse bezwaren zijn geuit tegen de verkeersdrempels.
0161: De voorzitter is langs de opzichter geweest. Er is medegedeeld dat de
werkzaamheden eind maart klaar zouden zijn, maar het zal eerder eind april
worden. Ook het speelterrein zou dan klaar moeten zijn. Het Dorpsfeest kan
gewoon doorgaan. Alle punten zijn geïnventariseerd. Er komt een oproep in het
Informatiebulletin om punten door te geven die nog moeten worden aangepakt. Het gaat dan niet om het wel of niet willen hebben van bomen voor de
deur.
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4 Vastellen Jaarverslag 2016
. Het Jaarverslag 2016 is na wijziging akkoord.
5 Ingekomen- en uitgaande stukken.
. 12 januari: verslag van het gesprek met Titia Witte, beleidsmedewerker
Wonen. Het was een prettig gesprek. Voor Nes is het belangrijk om 2 labels te
willen: voor Nessers en gezinnen. Dhr. Ruhe geeft aan dat er ook is gevraagd naar de mogelijkheden voor woningbouw. Naar aanleiding hiervan zal
er worden gekeken naar de Schipholnorm.
19 januari: naamgeving van het fietspad. Dhr. Oosterhof van de gemeente
heeft hierover gesproken met de Provincie. Er zou in overleg met dhr. Kees
Lambalk een naam voor het fietspad worden gekozen. De naam is alsnog gewijzigd in ‘Weidevogelpad’. De Dorpsraad gaat hiermee akkoord.
26 januari: de brievenbus aan de Kerklaan was verdwenen maar is inmiddels
weer terug.
13 februari: er is gevraagd of het mogelijk is of bij de maandelijkse dorpsmaaltijd gebruik kan worden gemaakt van de Amstelveenpas. De Amstelveenpas
wordt echter niet langer uitgegeven door de gemeente Amstelveen maar dor
een extern bedrijf. Vraag is ook om hoeveel mensen het betreft die gebruik willen maken van de Amstelveenpas. Dhr. Ruhe neemt hierover contact op met
Jim van Dijk van het Dorpshuis.
30 januari: Nieuwsbrief van Dorpswerk (voorheen de VvKkNH).
13 februari: uitnodiging aan de fracties en college om eens te vergaderen in
Nes aan de Amstel.
6 Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
. - Dhr. van der Lelie van het Oranje Comité ‘Prinses Beatrix’ heeft een aanvraag
gedaan voor een bijdrage aan de mobiele toiletten die worden geplaatst
tijdens het Dorpsfeest. Deze aanvraag is akkoord.
7 Rondvraag
.
- Het kombord bij de Zwarte Kat richting Amstelveen is verdwenen. Dit is gemeld
bij de verkeersdeskundige van de gemeente.
- Sandra Meulenbelt roept nieuwe leden voor de Bewonerscommissie op.
- Bij sneeuwval wordt er in Nes vaak wel gestrooid. Alles wat gestrooid wordt is
meegenomen.
8. Rondvraag publiek
- Dhr. Nieuwendijk vraagt waarom het nieuwe fietspad (Weidevogelpad) aan
het einde zo modderig is. Ouderen hebben daar moeite mee.
Dhr. Keizer woont aan de Amsteldijk Zuid. Hij leest trouw de verslagen van de
Dorpsraad. Veel onderwerpen betreffen de dorpskern. Ook de Zwarte Kat hoort
bij Nes. Er wordt aangegeven dat alles wat buiten de dorpskern valt ook wordt
meegenomen in de besluiten etc.
Er wordt medegedeeld dat dhr. Ellermeijer van de VVD druk bezig is met het
onderwerp ‘kabel’ . E.e.a. zal worden nagevraagd.
Dhr. v.d. Lelie meldt dat op 2 april de Amstelveense Marathon zal worden gelopen. De route zal door Nes aan de Amstel gaan. Er zullen wegen worden afgesloten.
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9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 2 maart 2017 en ondertekend op 14 maart 2017

De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. M. Peters

