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Actie

1 Opening en mededelingen
. Dhr. Bart Wesselingh laat weten dat B&W heeft vergaderd in het Dorpshuis. Bart
heeft gesproken over de staat van het veld en verkeersveiligheid. M.b.t. het laatste
zijn alleen de aanleg van drempels mogelijk om de veiligheid te vergroten. Joop
Goertz (voorzitter Dorpshuis) heeft het e.e.a. verteld over de vele activiteiten die
plaatsvinden in het Dorpshuis.
2 Vaststelling van de notulen van 12 september 2017.
. De bijdrage aan Kerst aan de Amstel zou dezelfde zijn als vorig jaar. Per abuis is er
300 euro overgemaakt, dit moest zijn 400 euro. Dit bedrag zal zsm alsnog worden
overgemaakt naar de Vrienden van de Urbanus.
3 Behandeling van de Actielijst
. 0156, website: Mw. Meulenbelt heeft de vraag om een extra pagina op de website
bij de webmaster neergelegd. Er zijn problemen met de blog.
0157, openbaar vervoer: vanaf 16 november zal er nadere informatie komen m.b.t.
FLEXX en de daarbij behorende app. Deze informatie zal in de bus te vinden zijn en
tevens zal de informatie per brief worden verspreid.
0161, er is een antwoordbrief gekomen van dhr. Ligthart. Zie verder in de notulen.
0162, smilies: deze zijn nog niet terug.
0164, Wilco houdt het baggeren van de sloten in de gaten.
0165, oversteekplaats N201: het is niet duidelijk of e.e.a. is aangepast.
0166, monumentenbord Urbanus: de monumentenborden zijn besteld.
4 Ingekomen- en uitgaande stukken.
. 10 oktober: email van dhr. Robbert Wortel waarin hij meedeelt dat de pont een andere exploitant krijgt. Dit gaat in per 31 december. E.e.a. is gemeld in het Informatiebulletin. Er zal bij dhr. Wortel worden geïnformeerd of dit betekent dat er een
prijsverhoging komt.
12 oktober: Marco Lambalk gaf aan dat het schoolplein weliswaar is verhoogd, maar
dat het basketbalveld nog onder water loopt. M.b.t. de vogelnestschommel: er kunnen nu nog maar 3 kinderen in i.p.v. vijf. Gevraagd wordt om dezelfde maat terug te
krijgen.
13 oktober: de vraag om een bordje met de tekst ‘Buurtapp’ te plaatsen in het dorp
is nog niet beantwoord. Er zal nog een beslissing worden genomen.
18 oktober: de vraag m.b.t. het asfalteren van het pad bij de kerk is doorgegeven
aan dhr. Ligthart van de gemeente.
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24 oktober: email van dhr. Kreukels waarin hij mededeelt dat hij contact heeft gehad met Wijkbeheer die de uitvoering van de aanleg van verkeersremmende maatregelen gaan begeleiden. Er is aangegeven dat de uitvoering dit jaar helaas niet gaat
lukken. Volgende week zal de planning worden doorgesproken. Na dit gesprek is er
hopelijk meer duidelijkheid. Er zal worden aangegeven dat er ook rekening moet
borden gehouden met de omwonenden, ook omdat is aangeven dat de snelheidsremmende maatregelen nog dit jaar zouden worden uitgevoerd.
30 oktober: Jan Ligthart (van de gemeente) heeft een brief gestuurd aan de Dorpsraad waarin hij aangeeft dat er inderdaad is toegezegd dat het grasveld zou worden
opgeknapt. Er werd gedacht dat dit eenvoudig zou kunnen door drainage aan te leggen en het veld opnieuw in te zaaien. Dit ligt echter iets gecompliceerder en hebben
de werkzaamheden vertraging opgelopen. Omdat men alles in 1x wil oplossen zal het
opknappen van het veld langer duren. Om ervoor te zorgen dat het veld vanaf volgend voorjaar gebruikt kan worden de lage delen in het veld aangevuld met aarde en
ingezaaid. Er komt een totaal oplossing zodra er meer zicht is op de planning.
1 november: Vooroverleg De Oude Visscher 83. Er zijn geen bezwaren.
1 november: Frans Wesselingh geeft aan dat hij het Amstelveens Nieuwsblad niet
meer krijgt. Met Frans is afgesproken dat hij 10 exemplaren in zijn brievenbus krijgt
en deze aan de buren zal geven.
6 november: Notulen van de jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis Nes aan de
Amstel van 12 juni 2017. Het bestuur van het Dorpshuis was teleurgesteld over de
lage opkomst (zonder kennisgeving). Aangezien ook uw mening telt hoopt de Stichting Dorpshuis op een grote opkomst in juni 2018.
6 november: dhr. Fontijn van De Vrienden van de Urbanus heeft de monumentenborden besteld.
9 november: mw. Naeff heeft een artikel meegenomen waarin wordt aangekondigd
dat de bermbollen in Ouderkerk weer worden verwijderd vanwege de slechte zichtbaarheid en veelvuldige schade aan auto’s. Mw. Naeff hoort over de bollen in de
bermen bij Nes aan de Amstel alleen maar geklaag. Zij vraagt of het geen tijd wordt
voor alternatieve maatregelen.
10 november: mw. Rose de Groot heeft een aantal vragen gesteld m.b.t. de ondergrondse vuilcontainers. Deze mogen maximaal 300 meter van de woningen liggen.
Dit is gemeten en dat het klopt dat de woningen in de dorpskern binnen 300 meter
bij de ondergrondse container kan komen. Anders is dat voor bewoners aan de Amsteldijk. Er wordt aangegeven dat ook nummer 179 op de Amsteldijk 300 meter bij
de vuilcontainer ligt. Dit wordt betwijfeld. Ook is de vraag of de containers die worden geplaatst voldoende zijn voor heel Nes. Er zal worden geïnformeerd naar de data
van de inloopavonden.
5 Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
. - Simone van Dijk heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan St. Maarten.
Er wordt akkoord gegaan met een bijdrage van € 140,-.
- De Nesserdames Vereniging heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan de
Kerstviering. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 240 euro, deze aanvraag is akkoord.
- De aanvraag van Dorpshuis de Nesse wordt nog nader besproken m.b.t. de hoogte
van het bedrag.
- Er zal een bedrag van € 120,40 worden overgemaakt aan dhr. Fontijn van de
Vrienden van de Urbanus voor 2 monumentenborden.
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6. Rondvraag
- Dhr. van leeuwen meldt dat de fietsbrug over de Ringdijk gedurende 2 weken gesloten
zal zijn.

7. Rondvraag publiek
Dhr. Portengen vraagt hoe e.e.a. geregeld wordt met de pont. Er heeft een aanbesteding
voor personeel plaatsgevonden, deze eindigt volgende week.
Mw. Naeff heeft een opmerking over het onderhoud van het Jaagpad, als het gras 1
meter hoog staat wordt er niet op gelopen. Bart Wesselingh merkt op dat er sowieso niet op
gelopen wordt, ook al wordt er gemaaid.
Er wordt gevraagd hoe het staat met de eventuele glaskabel aansluiting. Mw. Meulenbelt gaat
informatie opvragen.
Mw. Rose de Groot geeft aan dat er diverse items op de website eens moeten worden
ge-updated, bijvoorbeeld de tijden van de yoga lessen. Zij mist ook het voorblad met het laatste
nieuws. Mw. Meulenbelt laat weten dat het laatste nieuws is te vinden op FaceBook.
Ook stond er niets op de website over de Wielerronde. Mw. de Groot vraagt zich af of de
Ondergrondse containers wel voldoende zijn. Volgens de brief komt er een inloopavond. Er zal
Worden gevraagd wanneer deze plaatsvinden. Mw. de Groot vraagt om een plattegrond van Nes
met aanduiding van alle huisnummers.
- Mw. Stevens heeft een onbehaaglijk gevoel mbt de informatie voorziening. Er wordt tijdens
De Dorpsraadvergadering erg weinig informatie gegeven. Mw. Meulenbelt geeft aan dat er
uitgebreide informatie te vinden is in de notulen, de actielijst en het Informatiebulletin.
Mw. Ekkelkamp meldt dat na de wielerronde veel kuilen zijn gekomen bij het kerkebosje. Zij
Vraagt of het pad wat gladder gemaakt kan worden.
- Er wordt gevraagd naar de plannen van de ijsbaan zoals besproken in de vorige vergadering.
Mw. Meulenbelt geeft aan dat dit een idee van haar buurman is, hij zal zijn idee komen lanceren.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 16 november en ondertekend op 12 december 2017
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,
I.M. Ellens- Sparreboom

de voorzitter,
mw. M. Peters

