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1.

Opening en mededelingen

Wilco van Rijn heeft zich afgemeld.

Het probleem met de bol bij het industrieterrein is opgelost.

Het riet langs de Amsteldijk Zuid wordt niet door de gemeente gemaaid. Het meest waarschijnlijke is dat de Provincie dit doet. Er gaat
een brief naar de Provincie.

N.a.v. de melding m.b.t. het wegdek t.h.v. AD Zuid 181d heeft dhr.
van Lammeren van de gemeente laten weten dat hij zich op een aantal
restpunten zal richten, w.o. onderhoud Middenweg en verzakkingen op
de Bovenkerkerweg. Ook zullen een paar plekken worden aangepakt
aan de fietsstroken ter hoogte van de komgrens.

Het Dagelijks bestuur is bij dhr. Kreukels geweest om te praten over de
verkeersremmende middelen welke zullen worden geplaatst aan de
Amsteldijk Zuid binnen de bebouwde kom. Belanghebbenden en aanwonenden krijgen een brief.

2.

Vaststelling van de notulen van 13 september 2016.
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de vraag naar foto’s van de
woningen welke voorafgaand van de werkzaamheden zijn gemaakt, zal dit
worden neergelegd bij de behandelend ambtenaar.

3.

Behandeling van de Actielijst
0155: werkzaamheden in Nes: Het puttenprobleem is opgelost.
0158: verkeersveiligheid: er zal nog worden gekeken naar de breedte van de
fietsstroken.
0160: woonagenda: mw. Meulenbelt heeft een gesprek met raadsleden hierover.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken.
17 oktober: email van Frank van der Neut n.a.v. de opmerking dat de
doeltjes die nu op het basketbalveldje zijn geplaatst, daar wellicht niet
zo handig staan. Dhr. van der Neut laat weten dat dit soort doeltjes
ook elders op deze manier in de gemeente zijn geplaatst. E.e.a. is zo
afgesproken met de Dorpsraad. De veldjes worden veelvuldig gebruikt.
19 oktober: email van Erik van Leeuwen waarin door Waternet wordt
aangegeven dat er zal worden gekeken naar de Ringdijk mbt wateroverlast bij hevige regenval.
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6.

Wellicht komt er een extra overstort.
31 oktober, email van dhr. Joop Goertz waarin hij aangeeft dat er
nogal wat foutieve informatie op de website staat. Mw. Meulenbelt
geeft aan dat qua design de website nu af is. De informatie van de
website staat ook op Facebook. Dhr. Ellens merkt op dat hij de website
helemaal niet mooi vindt, veel te zakelijk. Mw. Meulenbelt laat weten
dat er een aantal oude foto’s op de website zullen worden geplaatst
(met dank aan Arie Boelrijk). Er komt een oproep in het Informatiebulletin om teksten ‘uit de oude doos’ in te sturen om bij de foto’s te
plaatsen en tevens wijzigingen in de teksten op de website aan te
geven indien nodig.
31 oktober, Nieuwsbrief van de VvKkNH. Ter informatie.
19 oktober, email van Erik van Leeuwen met daarbij het verslag van
de Oprichtingsvergadering Onafhankelijk Platform. Het bleek een bijeenkomst te zijn van een aantal mannen op leeftijd die een nieuwe
verenging willen beginnen. De Dorpsraad zal er geen lid van worden.
4 november, email van dhr. Frans Wesselingh waarin hij zijn mening
geeft over het nieuwe fietspad. Ook geeft dhr. Wesselingh aan dat er
beter een geluidsscherm kon worden geplaatst langs de nieuw aangelegde N201.
7 november, email van dhr. Arie Boelrijk waarin hij aangeeft dat door
de Nesser Cross het voetbalveld compleet is vernield. De email is tevens verstuurd naar Kees Gels. Dhr. Gels heeft zijn excuses aangeboden. Inmiddels is het veld kapot en daar heeft men nog maanden last
van. Dhr. Boelrijk vindt dat de Dorpsraad moet opkomen voor de bewoners van Nes. Er is geen noodzaak om de Cross over de sportvelden
te laten gaan. De Dorpsraad moet hier een standpunt innemen of het
wenselijk is om daar een cross te houden. Er komen 250 wielrenners
van buiten. Het dorp heeft er niks aan. Erik van Leeuwen heeft inmiddels Jan vd Lelie gesproken. Dhr. Boelrijk wil ook weten hoe het zit met
de vergunning verlening. Hermann Ruhe geeft aan dat e.e.a. volgend
jaar beter gefaciliteerd moet worden. Wellicht kan de route worden
aangepast. Dhr. Boelrijk vindt dat de Supportersvereniging moet worden gezegd dat er niet meer over het sportveld mag worden gereden.
Uitgegaan:
14 oktober, Brief aan de Raad inzake de Huisvestingsverordening.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget.
- Aanvraag van De Jonge Woudlopers en Happy Nes voor een laser
Game evenement op het scoutingterrein. Gevraagd wordt 360 euro
voor de huur van de lasergame apparatuur en 50 euro voor drank en
spijs voor de kinderen. De Dorpsraad gaat hiermee akkoord.
- Aanvraag van Stichting Vrienden van de Urbanus voor een bijdrage aan
‘Kerst aan de Amstel’. De Dorpsraad gaat akkoord met een bijdrage van
€ 400,-.
- Aanvraag van De jonge Woudlopers voor een bijdrage van aan het
Oliebollenfeest”. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 100,-. De
Dorpsraad is hiermee akkoord.
Aanvraag voor een bijdrage aan de feestelijke afsluiting van Happy
Nes. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 100,-. De Dorpsraad is
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hiermee akkoord.
Boerderij Kerkzicht heeft een bijdrage gevraag van € 350,- voor de
Levende Kerststal. De Dorpsraad vraagt een begroting op.

-

7.

Rondvraag
Mayra Peters vraagt zich af hoe lang de platen nog blijven liggen bij de vee
roosters. Dit is niet bekend. Het zou wel tot het voorjaar kunnen duren. Er loopt
nog een discussie mbt de dijkophoging. De roosters zijn inmiddels wel kromgereden.
Rene Grigoleit laat weten dat de Rode Paal weer rood is. Tevens laat dhr. Grigoleit
weten dat de McDonalds bij het Shell station op 16 november open gaat. Dit zal
aantrekkingskracht vanuit Uithoorn van jongeren veroorzaken. Jongerenwerkers uit
Uithoorn zijn hierbij betrokken.
- Dhr. Ellens vraagt wie de organisator is van Kerst aan de Amstel? Dit zijn De
Vrienden van de Urbanus. Dhr. Ellens vraagt of er niet al genoeg gedoneerd is aan
de kerk.
- De vertegenwoordiger van de Supportersvereniging begrijpt dat dhr. Boelrijk
niet blij is. Het gegeven dat er alleen maar mensen van buiten naar de cross komen
klopt niet. De Supportersclub sponsort WTC de Amstel al 55 jaar en zij hebben 70
deelnemers uit Amstelveen en Nes aan de Amstel. De 1e wedstrijd werd gereden
door leerlingen van De Zwaluw. Dhr…..wil een aantal zaken rechtzetten. E.e.a. moet
gezamenlijk worden opgelost.
- Mw. Naeff vraagt waarom de smily nog niet bij haar voor de deur hangt. Er zal
nogmaals een bericht richting Cor Maas gaan.
- Mw. Naeff vraagt waarom er geen vertegenwoordiging van de politiek meer is bij de
Dorpsraad. Dhr. Berkhout meldt zich als fractievoorzitter van D’66. Tevens laat dhr.
Berkhout weten dat hij sinds augustus inwoner van Nes aan de Amstel is. Ook meldt
dhr. Berkhout dat in Amstelveen de grijze bak verdwijnt en er ondergrondse
vuilcontainers voor in de plaats komen. Voor de buitengebieden is dat wel lastig.
In Nes aan de Amstel is hier niets van bekend. Dhr. Berkhout zal aan Sandra
Meulenbelt uitleg geven hoe e.e.a. gaat met de brief aan de Raad inzake de woonagenda.
- Mw. Naeff vraagt naar de verschillende ‘potjes’ waarvan de aanvragen voor diverse
evenementen worden betaald en wil de bedragen weten. De secretaris legt uit
hoeveel er in welk ‘potje’ zit en hoe deze gelden worden besteedt.
- Mw. Ekkelkamp laat weten dat zij niet heeft meegekregen dat er een nieuwe
voorzitter is. Tevens is de vraag of de voormalige voorzitter nog wel in het Dagelijks
Bestuur zit. Dat is inderdaad het geval.
8. Rondvraag publiek
- -

-

Arie Boelrijk vraagt zich af of de roosters die op het nieuwe fietspad liggen ook
op de Ringedijk kunnen komen. Volgens Bart Wesselingh kunnen over deze
roosters geen paarden lopen. Ook pleit hij voor de aanleg van een fietspad richting Amstelveen. De Ringdijk is opgehoogd, aangevuld en er is een schoeiing
geplaatst. Vraag is wanneer er een nieuwe brug komt.
Dhr. Berkhout meldt dat in Amstelveen de grijze bak zal verdwijnen en in
plaats daarvan komen er ondergrondse vuilcontainers voor in de plaats. Voor
de buitengebieden is dat wel lastig.
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9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 9 november 2016 en ondertekend op 13 december 2016.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. M. Peters

