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Actie

1 Opening en mededelingen
. Dhr. Ruhe is aanwezig geweest bij het OBA. Onderwerp was de zorg. Hier komt
nog een verslag van. Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren. Veel instellingen overlappen elkaar.
N.a.v. de melding dat het nieuwe fietspad aan het eind modderig is, laat dhr.
Lambalk weten dat dit inmiddels door de aanleg van drainage is opgelost. Er
zijn ook borden geplaatst met de naam ‘Weidevogelpad’.
2 Vaststelling van de notulen van 10 januari 2017.
. De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
3 Behandeling van de Actielijst
. 0156, website: er is gesproken over de mogelijkheid om de inwoners van Nes
in de gelegenheid te stellen om zelf items op de website te plaatsen. Echter,
het gevaar bestaat dat binnen de kortste keren ongewenste bestanden op
staan. De website in namelijk minder goed beveiligd dan Facebook. Afgesproken wordt dat Facebook voor berichten over dorp is en de website voor berichten van de Dorpsraad.
0160, woonagenda: er zal aan de beleidsmedewerker wonen worden gevraagd
naar de voortgang.
0162: er zal nogmaals contact worden opgenomen met dhr. Maas van afdeling
Verkeer over de smilies en het verdwenen bordje van ‘De Zwarte Kat’.
4 Ingekomen- en uitgaande stukken.
. 6 maart: emailwisselingen over de parkeerplaatsen aan De Jonge Geard. Mw.
Jacobs heeft aangegeven dat deze nogal krap zijn door de aanleg van groenstroken. Dhr. Lambalk heeft de vraag doorgestuurd aan dhr. Beets van de gemeente. Dhr. Beets heeft op 6 maart laten weten dat de plantsoenvakken worden verwijderd. De 3 bomen blijven wel staan.
8 maart: email van dhr. Wieffering over de aanbesteding van het openbaar
vervoer in Nes. Er is besloten dat buslijn 149 zal worden opgeheven. In de
plaats daarvan komt AML Flex. Dit is een vraaggestuurd systeem waarbij men
nog tot 15 minuten van te voren vervoer kan aanvragen. AML Flex wordt naar
verwachting ingezet op maandag t/m zondag vanaf ongeveer 07.00 tot 19.00
uur. AML Flex rijdt alleen op de busverbinding Uithoorn-Nes-Amstelveen busstation. Je kunt dus niet rechtstreeks worden gebracht naar bijvoorbeeld het
Raadhuis.
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Uiteraard kunt u wel naar een tussengelegen halte zoals Ziekenhuis Amstelveen. Voor deze verbinding geldt het OV-chipkaarttarief. Het vervoer kan worden besteld d.m.v. een app, maar ook via internet en telefonisch. Het is tevens
mogelijk om een vast patroon in te plannen als men meerdere keren per week
op de dezelfde tijden wil reizen. Nadere informatie volgt nog. U kunt het principe van AML Flex vinden op www.texelhopper.nl
9 maart: verslag van het Wijkenoverleg.Erna de Lange zal aanwezig zijn bij het
volgende Wijkenoverleg.
10 maart, nieuwsbrief van Dorpswerk NH (voorheen VvKkNH). Wordt ter kennisname aangenomen.
13 maart: verzoek tot vooroverleg inzake het plan om naast het bestaande
huis aan De Oude Visscher 83 een nieuw huis te bouwen. Dhr. Ruhe vindt dat
het nieuw te bouwen huis wel in lijn moet blijven van het bestaande pand en
passend bij de bestaande bebouwing. Dhr. Lambalk geeft aan dat het praktisch
zou zijn om de 2 openbare parkeerplaatsen te realiseren in plaats van de 2
parkeerplaatsen die op het privéterrein zouden komen. De Dorpsraad heeft
vooralsnog geen bezwaar, maar wil wel graag geïnformeerd blijven over de
voortgang van het project.
1 maart: factuur van de kosten voor het onderhoud van de AED’s in Nes en De
Zwarte Kat. Zoals afgesproken betaalt de Dorpsraad deze kosten.
6 Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
. Er zijn geen aanvragen binnen gekomen.
7 Rondvraag
.
- Dhr. Wesselingh vraagt of de schoeiïng langs de ring ook nog wordt aangepakt,
tegelijk met het opknappen van het veld. Ook behoeft de brug wat onderhoud
en er wordt gevraagd of het paaltje daar ook weer wordt teruggeplaatst.
- Dhr. Lambalk geeft aan dat er geen aanduiding is naar het nieuwe fietspad. Ook
is de weg daar naar toe een openbare weg (langs de Wijnschuur). Dit was eerst
een ‘eigen weg’. Mensen die hier niet bekend zijn weten dat niet.
Dhr. Lambalk vraagt naar de schommel die nog in het speeltuintje zou worden
geplaatst. Hij heeft er niets meer over gehoord.
In de Kerklaan hangt een bordje met een foutieve ophaaldag voor het plastic afval.
Dit zal worden doorgegeven bij de gemeente.
De sloten bij het Kerkebos en de school slibben dicht. Dit zal worden doorgegeven
Aan Wilco van Rijn.
Dhr. Lambalk vraagt naar de brieven inzake het asgfalteren van de Middenweg.
Deze zullen worden opgezocht.
Mw. Meulenbelt meldt dat de brug over de Ringsloot aan één kant heel steil is en
Dat de brug ook wel wat onderhoud kan gebruiken.
De voorzitter geeft aan dat er, ondanks de toezegging dat er geen grote bomen
zouden worden geplant, dit toch is gebeurd aan De Wijde Blik. Er zijn Gleditsia’s
(Christusdoorn) en een Els geplant. Deze worden hoog en groot.
8. Rondvraag publiek
- - Dhr. Grigoleit laat weten dat de krakers in het pand aan de Nesserlaan zijn
vertrokken. Het pand staat inmiddels te koop.
Dhr. Keizer vraagt of er al meer bekend is inzake de plannen van dhr. Ellermeijer
voor de aanleg van kabel. Dit is niet het geval. E.e.a. zal worden nagevraagd.
Dhr. Koster vraagt aandacht voor de gevaarlijke oversteek van de N201 naar de
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Middenweg. Deze is levensgevaarlijk. De stoplichten zijn te krap op elkaar afge
steld. Het betreft hier een officiële fietsersoversteek. Voor voetgangers is de
tijd te kort om veilig over te steken. Dhr. Ruhe vraagt input van de wijkagenten
zodat er een brief kan worden geschreven. De wijkagenten geven aan dat zij
hier actie op zullen ondernemen.
Dhr. Koster is blij dat hij het Informatiebulletin weer krijgt.
Mw. Jacobs heeft de secretaris op 19 februari een email gestuurd over de situatie m.b.t. het parkeren in De Jonge Gerard. De secretaris was op dat moment op
vakantie. Mw. Jacobs vond dat zij, zodra de secretaris terug was, wel een bericht had mogen krijgen. De secretaris licht toe dat, buiten het feit dat er bij terugkomst op 1 maart veel werk lag te wachten, bij de vele ingekomen emails
reeds een bericht van dhr. Lambalk zat waarin hij aangaf gebeld te zijn door
mw. Jacobs. De secretaris heeft deze email direct doorgestuurd naar dhr. Beets
en deze heeft actie ondernomen om het probleem op te lossen. De secretaris
meent e.e.a. naar behoren is afgehandeld. Dit laatste met instemming van de
Dorpsraadsleden en het publiek.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 16 maart 2017 en ondertekend op 11 april 2017

De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. M. Peters

