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1.

Opening en mededelingen
Vanavond zijn Guus Koppenaal en Petra Vermond (adviseur bestemmingsplannen) van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling aanwezig om e.e.a. te vertellen over de omgevingsvergunningen en dan met name de aanvragen die buiten
het bestemmingsplan vallen. Voorheen was Dick Appelman het aanspreekpunt,
maar hij geniet van zijn welverdiende pensioen. Guus geeft aan dat op dit moment het bestemmingsplan geldt uit 2009. Over 10 jaar, dus in 2019, zal er
een nieuw bestemmingsplan komen. N.a.v. de aanvragen van de projecten
Ringdijk 11 en 14 vraagt dhr. Bart Wesselingh of het hier gewone- of boerderijwoningen betreft. Guus meldt dat gezien de wet op plattelandswoningen deze woningen in het bestemmingsplan zijn aangemerkt als plattelandswoning.
Echter, dat is in deze gevallen niet gebeurd en dit zijn aldus ‘gewone’ woningen. Bart Wesselingh vraagt of er klachten kunnen komen als hij zijn bedrijf
zou willen uitbreiden. Bij een bedrijf zit een bedrijfswoning, een 2e woning bij
een bedrijf zou alleen kunnen uit noodzaak. Een schuur ombouwen naar een
woning kan ook niet zomaar. De Provincie stuurt op geen verdere verstening
van de polder. M.b.t. de Ringdijk 11 en 14 betreft het hier de ‘ruimte voor
ruimte’ regeling. Dit is altijd maatwerk. Vanuit het publiek komt de vraag dat
er in de Scheg niet wordt gehandhaafd tegen bedrijven met Schipholparkeren.
Guus laat weten dat deze bedrijven wel worden gehandhaafd, De Loeten is een
bedrijventerrein maar de bestemming is agrarisch. Erik van Leeuwen geeft aan
dat als een aanvraag gemotiveerd wordt afgewezen er nog in bezwaar kan
worden gegaan en daarna in beroep. Guus laat weten dat er altijd wordt gekeken of er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Deze is leidend,
maar niet dwingend vanwege de lopende ontwikkelingen. Het bestemmingsplan is een dynamisch document. Het plan kan worden bekeken op de website van de gemeente Amstelveen. Als er wijzigingen zijn kan de eigenaar dit
melden, er komt dan een voorontwerp, de Dorpsraad wordt hierover ingelicht.
Daarna volgt er een zienswijze en zal e.e.a. wel of niet worden vastgesteld in
de Raad. Uiteindelijk beslist de Raad van State in Den Haag. De gemeente
heeft een app waarmee elke bouwaanvraag op de smartphone te zien is. Via de
website www.overheid.nl kan ook een email-notificatie aangevraagd worden
met dezelfde informatie. Mocht een aanvraag veel impact hebben, dan worden
er huis-aan –huis brieven bezorgd. Ook worden de bouwaanvragen gepubliceerd in het Weekblad.
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Mededelingen:
De voorzitter laat weten dat zij aanwezig is geweest bij het OBA.
De plaatsing van verlichting op het donkere stuk Hollandsche Dijk zal
naar verwachting dit jaar plaatsvinden.
De fietsstroken in en buiten Nes zullen volgend jaar worden voorzien
van een nieuwe verflaag.
De werkzaamheden in Nes zullen op 4 januari van start gaan. Er zal
worden gewacht tot na de feestdagen omdat bewoners anders met een
opengebroken straat zitten tijden Kerst en Oud & Nieuw.
2.

Vaststelling van de notulen van de vergadering van 10 november 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Behandeling van de Actielijst
0139: fietspad naar de Middenweg. Erik van Leeuwen meldt dat begin januari zal worden gestart met de aanleg. Voor het broedseizoen wil men klaar zijn.
De route is bekend.
0142: boten in de Amstel: Er is een ontvangst- en behandelbrief ontvangen
van dhr. v.d. Laan van de afdeling VVH. Er volgt nog een inhoudelijke brief. De
voorzitter heeft wethouder Raat gesproken.
0149: veerpont: op 17 december zal de veerpont nogmaals aan de orde komen in de Raadsvergadering van gemeente De Ronde Venen. Voorgesteld zal
worden om de pont als autoveer in de vaart te houden. Er wordt nog beslist of
de huidige pont wordt gerenoveerd of dat er een nieuwe komt.
0153: speeltoestellen: Mayra Peters heeft contact gehad met Frank van der
Neut. De glijbaan wordt waarschijnlijk een glijpaal. Dit zal worden nagevraagd.
Er komt een duikelrek en een veerelement. Er komen ook banken terug, maar
niet 1 op 1. Er zal nagegaan hoeveel bankjes er zullen worden teruggeplaatst.
Bij het nieuwe voetbalveld komen vaste doelen.
0154: onderhoud AED’s: er is een anonieme gever die bereid is om de onderhoudskosten te betalen. Er zal aan dhr. Kamminga worden gevraagd over
welk bedrag het dan gaat.
0155: werkzaamheden in Nes: Na de feestdagen, op 4 januari, zal worden
begonnen met de werkzaamheden aan het riool
0156: website: Sandra Meulenbelt en Mayra Peters zijn druk bezig om samen
met Wilma Jurriaans, bewoonster van de Amsteldijk Zuid 173, een nieuwe
website te ontwerpen.
0157: Openbaar vervoer: wordt nog niet opnieuw aanbesteedt. De voortgang
van het onderwerp ‘verkeersveiligheid’ zal aan de actielijst worden toegevoegd.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken.
18 november, voorstel voor verbeterpunten i.h.k.v. de verkeersveiligheid in het dorp en op de dijk. Dit voorstel is naar de gemeente gestuurd om ernaar te laten kijken m.b.t. de mogelijkheden. Zodra er een
antwoord is zal e.e.a. z.s.m. op de website worden gezet. Let wel: het
zijn suggesties en de gemeente gaat kijken wat mogelijk c.q. wenselijk
is. Daarna volgt consensus. Dhr. Fiesler wil een termijnstelling v.w.b.
de beantwoording/ reactie van de gemeente. Marco Lambalk is voor
een snelheid in het dorp van 30 km p/u met zo min mogelijk hindernissen. Sandra Meulenbelt geeft aan dat gezien de snelle reactie van dhr.
van Viegen van de gemeente, er niet is toe gekomen aan het peilen
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van de mening van bewoners. Mocht er over 2 weken nog geen reactie
van de gemeente zijn dan zal daar actie op worden ondernomen. Tevens geeft Marco aan dat er geen reactie is gekomen op zijn laatste
voorstellen voor uitbreiding van het aantal parkeerplekken. Dit zal
worden nagevraagd.
18 november, hondenpoep probleem binnen de komgrenzen van
Nes. Een aantal ouders van leerlingen van de Zwaluw hebben bij Sandra Meulenbelt aangegeven dat er rondom de school veel hondenpoep is te vinden. Zij lieten weten dat de juf van groep 8 de kinderen
de poep op laten ruimen. Het kind dat de meeste poep had geschept
kreeg een prijs. Rond de school mogen geen honden los lopen en worden uitgelaten. In het gebied buiten de kom mogen de honden wel los
lopen. Er wordt gevraagd of er bordjes bij het speelveld bij de school
geplaatst kunnen worden met de aanduiding ‘speelveld’ en ook één bij
de scouting met de aanduiding ‘sportveld’. Inmiddels is er een extra
poepzakjes automaat aangevraagd voor bij het Dorpshuis en er zal
er nog 1 worden aangevraagd voor bij de brug over de Ringdijk. Bart
Wesselingh meldt dat hondenpoep gevaarlijk kan zijn voor koeien:
honden kunnen drager zijn van Neospora caninum. Als de hond in
het gras zijn behoefte doet krijgen koeien dat binnen. Deze parasiet
veroorzaakt embryo sterfte. Bart laat tevens weten hij in het koeienvoer (gras) stukjes tennisbal tegenkomt. Deze tennisballen worden
gemalen bij het maaien en veroorzaakt darmverstopping waardoor de
koe dood gaat. Dit was het geval bij zeker 2 koeien uit de stal van
Bart (is bewezen bij obductie). Bart Wesselingh wil daarom een waarschuwingsbord plaatsen en zal daarvoor een offerte opvragen.
22 november, verslag van het Plattelandsparlement 2015. Sandra
Meulenbelt is hier geweest. Deze bijeenkomst wordt 1x per 2 jaar gehouden. Het is leuk om leden van andere dorpsraden te ontmoeten en
het blijkt dat heel veel mensen als vrijwilliger actief zijn. De ideeën zijn
over het algemeen hetzelfde maar de inzet verschilt wel. Het was een
inspirerende bijeenkomst. Het verslag en links staan op de website
onder ‘Nieuws’.
30 november, nieuwsbrief van VvKkNH. Is ter kennisgeving aangenomen.
2 december, ontvangst en behandelbrief van dhr. van der Laan van de
gemeente inzake handhaving vaartuigen. Er komt nog een inhoudelijke brief. De voorzitter heeft gesproken met wethouder Raat.
2 december, email van dhr. Frans Wesselingh inzake het onderhoud
van de Amsteldijk. Dhr. van Rijn neemt de vraag mee en zal deze beantwoorden.
6 december, email van dhr. Goedknegt inzake de verkeersveiligheid
in Nes. Dhr. Goedknegt vraagt zich af waarom dit zo uitgebreid is besproken. Hij vindt Nes een veilig dorp waar het prettig wonen is.
Sandra Meulenbelt zal dhr. Goedknegt antwoorden.
6 december, uitnodiging voor de onthulling van het landmark Nessersluis op 10 december.
7 december, concept woonagenda Amstelveen. Het is Sandra Meulenbelt opgevallen dat de gemeente gebruik wil maken van de 25% regeling om prioriteit te geven aan ‘eigen’ bevolking. Voor Nes betekent
dit dat 25% van de vrijkomende woningen in Nes kunnen worden toe-
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gewezen aan Nessers. Gezinnen zouden voorrang kunnen krijgen.
Een verzoek tot inspraak hierover moet uiterlijk op 5 januari bij gemeente binnen zijn. Sandra Meulenbelt maakt een voorstel en zal dat
indienen. Er wordt opgemerkt dat vrijkomende sociale huurwoningen
worden omgezet naar vrije sector woning, er is ook sprake van verkoop. Ook hieraan zal aandacht besteed worden in het document van
de Dorpsraad dat naar de inspraak gaat.
6 december, email van dhr. Boelrijk over de speeltoestellen in Nes.
Dhr. Boelrijk geeft aan dat voor de groep 12 tot 16 jarigen de voorzieningen verdwijnen. Er zal een overzicht worden opgevraagd met de
voorzieningen die zullen worden geplaatst.
December: Informatienota aan de Raad van gemeente De Ronde Venen. Dit onderwerp zal in de Raadsvergadering van 17 december worden besproken. Het voorstel is om het pontveer te behouden als autoveer. Vraag is nog of de pont zal worden gerenoveerd of dat er een
nieuwe komt.
December: Het KSH (Kinder Service Hotel) gaat een VVE status aanvragen. Dit verzoek zal worden doorgegeven aan de beleidsmedewerker Onderwijs.

5.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget.
Dorpshuis de Nesse heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan de
koop van een oven. De maandelijkse dorpsmaaltijd Soep & Sandwich & Zo is
een groot succes gebleken. Met een oven kan meer variatie worden gebracht
aan de maaltijden. De Dorpsraad gaat akkoord met een bijdrage van het gevraagde bedrag van € 189,-. Aangezien dit een activiteit is dat toegankelijk is
voor het gehele dorp zal dit bedrag worden betaald uit het budget voor sociale
samenhang.
De Jonge Woudlopers heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan
de oudejaarsborrel voor alle Nessers. De Dorpsraad gaat akkoord met een
bijdrage van € 100,-. Aangezien dit een activiteit is waarbij alle Nessers welkom zijn, wordt dit bedrag betaald uit het budget voor sociale samenhang.
Stichting Vrienden van de Urbanus heeft een aanvraag ingediend voor een
bijdrage aan Kerst aan de Amstel. De Dorpsraad gaat akkoord met een bijdrage van € 394,-. Aangezien dit een activiteit is waarbij alle Nessers welkom zijn
zal dit bedrag worden betaald uit het budget voor sociale samenhang.
Happy Nes heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan de Gala Casino avond. Op deze avond kunnen alle Nessers een kijkje nemen bij Happy
Nes tijdens de feestelijke afsluiting onder het genot van een drankje en hapje.
De Dorpsraad gaat akkoord met een bijdrage van € 485,-. Aangezien dit een
activiteit is waarbij alle Nessers welkom zijn, zal dit bedrag worden betaald uit
het budget voor sociale samenhang. Bart Wesselingh laat nog weten dat er
geen subsidie mogelijkheden zijn voor Happy Nes, tenzij ze een stichting oprichten. Er zijn nu 35 leden, zij betalen € 25,- per jaar. Willy Sirach, bewoonster van Amsteldijk Zuid 175a, laat weten dat zij wel wil collecteren. Er zou een
oproep kunnen worden gedaan voor een vrijwillige bijdrage.

6.

Rondvraag
Marco Lambalk vraagt of er al antwoord is op de vraag over de consequenties
van het asfalteren van de strook in de Middenweg. Volgens Wilco van Rijn
mag van de Provincie deze strook niet worden geasfalteerd. Destijds is een
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vorm bedacht welke lijkt op een karrespoor.
Marco Lambalk vraagt of er controle is op de houders van vergunningen van
een parkeerplek. Fred v.d. Werff geeft aan dat de gemeente dit doet.
M.b.t. de invalidenparkeerplaats aan de Pastoor van Zantenlaan zal worden
gevraagd of bij het Dorpshuis daar behoefte aan is.

8. Rondvraag publiek
- Dhr. de Rover meldt dat de notulen van november niet op de website
staan. Sandra Meulenbelt zal nagaan waarom dit niet gelukt is.
Mw. de Bordes zou het handig vinden als er, m.b.t. de werkzaamheden
in Nes, een commissie komt die iets kan doen voor de huiseigenaren.
Sandra Meulenbelt geeft dat dit is voorgesteld maar er is besloten dit
vooralsnog niet te doen omdat er een opzichter aanwezig zal zijn in de bouwkeet. Mocht blijken dat e.e.a. toch niet goed verloopt dan kan er alsnog een
commissie worden opgericht.. Mw. de Bordes vraagt naar de Nadeel
Compensatie regeling. Sandra Meulenbelt licht toe dat hier alleen gebruik
van kan worden gemaakt in geval van onevenredig nadeel. In geval van
verzakking van de grond is daar geen sprake van. Mw. de Bordes vindt dat
dit wel het geval is omdat de gemeente bij de vorige werkzaamheden is vergeten de riolering te onderheien. Daardoor moet het nu alsnog en alles moet uit
de tuin worden verwijderd. Mw. de Bordes geeft nog aan dat de leden van de
Dorpsraad veel onderling discussieren en vraagt of zij dat niet vooraf aan de
vergadering kunnen doen. Sandra Meulenbelt geeft aan dat het juist belangrijk
is dat de discussie van de Dorpsraad zoveel mogelijk openbaar is.
Dhr. van der Lelie vindt dat er wel heel snel een voorstel naar de gemeente
is gegaan over de verkeersveiligheid. Bij de vorige vergadering werd het e.e.a.
geroepen en dit is meteen naar de gemeente gegaan. Dhr. v.d. Lelie vindt het
nogal ondoorzichtig. De voorzitter geeft aan dat de suggesties voor verkeersveiligheid eigenlijk meer een voorzet dan een voorstel zijn. De gemeente komt met
een voorstel naar aanleiding van de suggesties waarop de Dorpsraad en ook de
dorpsbewoners kunnen reageren. Ook geeft dhr. v.d. Lelie aan dat de dame
waar een invalidenplek zou worden gecreëerd hier niets van af wist. De voorzitter antwoord dat er naar aanleiding hiervan een vraag is gesteld over een algemene invalidenparkeerplek.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 10 december 2015 en ondertekend op 12 januari 2016.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. E. de Lange

