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1 Opening en mededelingen
. De heren Wesselingh en van Leeuwen zijn met kennisgeving afwezig.
2 Vaststelling van de notulen van 11 april 2017.
. Naar aanleiding van de vergadering van 11 april:
- de melding van mw. Ekkelkamp mbt het electriciteitskastje is doorgegeven.
- in de brief mbt de aanleg van drempels op de Amsteldijk zal worden aangegeven
dat het 30 km. drempels betreft.
- De sloten rond het Kerkebos zullen door de gemeente worden gebaggerd.
- Er komt nog een uitgebreide toelichting van Connexxion op het nieuwe openbaar
vervoer.
- Mw. Naeff heeft gevraagd hoe e.e.a. geregeld zal worden als er in 2018 geen containers voor restafval meer worden gebruikt. Dat is lastig in het buitengebied. In het
buitengebied van Aalsmeer zullen de bewoners gebruik kunnen blijven maken van
genoemde containers. Dit zal ongetwijfeld ook voor Amstelveen gelden.
- Er wordt gevraagd of er nog iets te melden is mbt het monumentenbord voor de
kerk. Dat is niet het geval.
De notulen zijn met wijziging vastgesteld.
3 Behandeling van de Actielijst
. 0156, openbaar vervoer: er is een bericht in het Informatiebulletin geplaatst over
het openbaar vervoer. Bus 149 zal plaats maken voor AML Flex. Men kan bellen als
er vervoer nodig is. Omdat er nog onduidelijkheden zijn zal nogmaals worden gevraagd aan de beleidsmedewerker vervoer om enige uitleg te verschaffen.
0161, werkzaamheden in Nes: Wilco van Rijn gaat na hoe de voortgang is met het
bestraten van het basketbalveld.
4 Ingekomen- en uitgaande stukken.
. 12 april: email van het Sportbedrijf inzake de Buitenspeelbus. Er is aangegeven om
de 2e week van de zomervakantie de bus naar Nes te laten komen.
12 april: email van dhr. de Pijper van de Christen Unie waarin de Dorpsraad wordt
uitgenodigd om nader met elkaar kennis te maken. Martin Kortekaas van GL had al
eerder een reactie gegeven. De bedoeling is om een aantal punten door te geven
welke belangrijk zijn voor het dorp, bijvoorbeeld zorg, welzijn en maatschappelijke
ondersteuning.
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Hier moet wel de doelgroep worden geïnventariseerd en hoe het pakket compleet kan
worden gemaakt. Er moet wel worden toegespitst op de Nesser situatie. Andere onderwerpen zijn: Inzetten op meer woningen, labels voor Nessers, meer middelen
voor het Dorpshuis van de gemeente, asfalteren strook in de Middenweg, snel internet in Nes, Nesserlaan minder donker. N.a.v. dit laatste laat Mayra Peters weten dat
er een onderzoek is geweest van leerlingen van het KKC over reflecterende stroken
in het asfalt. Het is niet de bedoeling dat de Nesserlaan geheel verlicht gaat worden.
Deze punten zullen worden verdeeld en uitgediept. Er zal worden bekeken wie naar
welke fractie gaat.
12 april: aanvulling op de uitleg inzake het nieuwe openbaar vervoer.
13 april: email van Ruud en Agnes Goedknegt over de website van Nes aan de Amstel. Dhr. Goedknegt geeft aan dat op de nieuwe website geen activiteiten worden
vermeld op de agenda. Dat was voorheen wel zo. Alleen de data van de Dorpsraadvergaderingen staan erin. Bijvoorbeeld onder ‘laatste nieuws’ staat een vermelding
van 15 januari. Dit pleit niet voor de activiteiten van de Dorpsraad. Men heeft blijkbaar weinig te melden. Op de website van het Dorpshuis is de agenda helemaal vol.
Ook is het aantal bezoekers op de dinsdagavond vergaderingen nog nooit zo laag
geweest. Een aantal activiteiten staan wel in het Informatiebulletin. Een snel overzicht op de agenda is wenselijk, want er gebeurt best veel in Nes. Er zijn ook zaken
die beter zijn dan vroeger: bijvoorbeeld de presentatie van de Dorpsraadsleden en de
vermelding van (bijna) alle activiteiten. Ook een overlijden moet worden gemeld. Nu
is het zo dat daar een maand later pas iets over wordt vermeld. Dhr. Goedknegt
heeft een antwoord gehad op zijn email. Op 8 april heeft hij de mail gestuurd. Waarom moet het zo lang duren voordat er een antwoord komt? En waarom doet de voorzitter dat? We hebben een uitstekende secretaris die brieven kan schrijven, Mayra
Peters staat op de website als ‘voorzitster’. Dit moet zijn ‘voorzitter’, dit is erg slordig. Dhr. Goedknegt verwacht als hij een brief stuurt binnen 2 weken een serieus
antwoord.
13 april: email van dhr. van Viegen waarin hij laat weten dat de komende tijd zal
worden gekeken naar het kruispunt Nesserlaan/ Bovenkerkerweg. Het verkeer wordt
geteld en er worden een aantal scenario’s uitgewerkt voor het uitbreiden van capaciteit van de Bovenkerkerweg.
19 april: email van Thijs Kreukels waarin hij aangeeft dat er een zin in de brief zal
worden toegevoegd hoe er bezwaar kan worden gemaakt tegen de aanleg van drempels. Helaas kunnen de drempels niet worden verwijderd voor de wielerronde. Er zal
minder hard moeten worden gereden. Het landbouwverkeer kan gewoon over de
drempels rijden, al zal dat in een rustig tempo moeten zijn. Dhr. Kees Gels heeft
aangegeven dat fietsers geen last hebben van drempels. Dhr. ???? laat weten dat
zieken die met een ambulance worden vervoerd over de Amsteldijk veel last hebben
van de drempels.
19 april: uitslag van de 2e Kamerverkiezingen zoals gestemd in Nes aan de Amstel.
Deze informatie staat op de website. Er zijn 587 stemgerechtigden opgeroepen.
7 mei: email van mw. van ’t Schip waarin zij aangeeft bezwaar te maken m.b.t. de
aanleg van drempels op de Amsteldijk. Mw. van ’t Schip meent dat een flitspaal het
enig goed werkend middel is.
5 Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
. - Op zondag 11 juni 2017 zal volleybalclub VC DE Nes voor de 27e keer het jaarlijkse
buitenbaltoernooi organiseren, bestemd voor alle inwoners van Nes. E.e.a. is een
breed buitengebeuren wat veel publiek trekt. Er wordt een bijdrage van € 265,voorgesteld. Dit voorstel is akkoord en zal worden betaald uit het Sociale Samenhang
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budget.
- Happy Nes heeft een bijdrage gevraagd voor een weekend wadlopen. Er wordt akkoord gegaan met een bijdrage van € 420,--. Aangezien dit een activiteit is waar niet
het hele dorp aan mee kan doen zal dit bedrag worden betaald uit het leefbaarheids/
activiteitenbudget.
- Mw. van ’t Schip heeft een bijdrage gevraagd voor een activiteit voor de oudere
jeugd tijdens het Dorpsfeest, zijnde een graffiti clinic. Er wordt akkoord gegaan met
en bijdrage van € 150,-. Aangezien aan deze activiteit niet alle bewoners van Nes
aan mee kunnen doen, wordt dit bedrag betaald uit het activiteiten/ leefbaarheidsbudget.
7 Rondvraag
.
- Op 17 mei aanstaande zal het nieuwe fietspad worden geopend.
- Dhr. Lambalk vraagt of er al antwoord is gekomen op zijn vraag mbt de schommel.
Dit zal worden nagevraagd.
Er zal aan mw Titia Witte naar de voortgang van de woonagenda worden gevraagd.
De voorzitter zal navraag doen mbt het ontwerpen van een wapen van Nes.
8. Rondvraag publiek
- - Mw. Naeff vraagt of er bewonersinitiatieven zijn binnengekomen. Er zijn tot nu toe
geen reacties ontvangen. Dhr. Lambalk had een idee voor tegels waar
paaltjesvoetbal mee kan worden gespeeld. Het bedrag wat dit zou kosten kwam
helaas niet in de buurt van het beschikbare budget van 10.000 euro.
Mw. Naeff meldt dat zij het Amstelveens Nieuwsblad niet meer krijgt.
- Tjerk vindt dat het dorp mooi is opgeknapt. Er zijn ook mooie lantaarnpalen
geplaatst. Helaas heeft Tjerk nog een oude lantaarnpaal voor zijn deur. Hij zou ook
graag een nieuw exemplaar voor zijn deur willen hebben. Dit zal worden
nagevraagd aan de betreffende ambtenaar.
Dhr. v.d. Lelie vraagt naar het verwijderen van de wegversmallingen. Bij de kerk
wordt deze niet verwijderd. Bezwaren kunnen worden doorgegeven aan de
gemeente. Er zal worden gevraagd of dhr. Kreukels bij de volgende Dorpsraadver
gadering aanwezig kan zijn.
Dhr. Goedknegt merkt op dat er de hele avond wordt gepraat over dingen die
misschien zullen gaan gebeuren.
Dhr. Goedknegt meldt dat het carillon in de kerktoren voor het eerst het Wilhelmus
heeft laten horen. Bij het Dorpsfeest zal voor het eerst het Nesser Volkslied klinken.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 17 mei 2017 en ondertekend op 13 juni 2017
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. M. Peters

