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1.

Opening en mededelingen
Er wordt voorgesteld om een spandoek op te hangen met het oog op
de komende verkiezingen. Dhr. Ellens zal informeren naar de mogelijkheden.
De secretaris is de komende tijd beperkt aanwezig op het gemeentehuis. Bij afwezigheid worden de werkzaamheden voor de Dorpsraad
en de verkiezingen overgenomen. Uiteraard wordt de email gelezen en
behandeld.
Mw. Hocker van BBA zal vaker de vergaderingen van de Dorpsraad
aanwezig zijn.
De heer Ruhe is afwezig vanwege vakantie. Beide heren van de Hermandad zijn afwezig met bericht.
Aanwezig vanavond is Louise Teerink van AanZ, zij volgt als wijkcoach
Helma Keesom op. Dit vanwege een nieuwe indeling van de wijken.
Mw. Teerink is sinds 7 jaar werkzaam in het welzijnswerk. Zij is het
aanpreekpunt op het gebied van participatie en samenleving en de
sociale cohesie in de wijk.
Vandaag was de ‘Dag van de kandidaatstelling’ voor de verkiezing
van een nieuwe Dorpsraad op 27 mei. Er hebben zich 9 kandidaten
gemeld, waaronder 3 vrouwen. De voorzitter is blij dat er toch weer
mensen zijn die dit werk willen doen.
De voorzitter is aanwezig geweest bij het OBA van 19 maart. Voor Nes
waren er geen bijzonderheden.
Dhr. Bergmans laat weten dat de schade aan het vernielde bushokje is betaald door de dader.

2.

Vaststelling van de notulen van de vergadering van 13 januari 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Behandeling van de Actielijst
0150: aanvraag Schipholfonds: dhr. van der Neut van de gemeente heeft
per mail laten weten dat, mocht de aanvraag voor een voetbalkooi worden gehonoreerd, er wel middelen beschikbaar moeten zijn voor de kosten van het
onderhoud voor de komende 10 jaar. De gemeente gaat deze kosten niet betalen. Als e.e.a. is geregeld kan er worden gesproken over de locatie. Bij de
aanvraag moeten een aantal documenten worden overlegd, o.a. offertes en
een financieringsplan. Dhr. Bergmans neemt contact op met leveranciers en
het Schipholfonds inzake de formulieren die moeten worden opgestuurd. Aangezien er een KvK inschrijving wordt gevraagd is het wellicht een optie om de
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IJsclub of de volleybalclub de aanvraag te laten doen.
0149: veerpont: De Ronde Venen is redelijk optimistisch gestemd. Mocht
de veerpont worden vervangen, dan is het zaak om rekening te houden met
landbouwvoertuigen vanwege de breedte.
0151: brief aan weth. Brandes inzake het onderhoud aan het Jaagpad: nog
geen antwoord.
0152: brief aan dhr. Wieffering inzake het openbaar vervoer: nog geen antwoord.
4.

Stand van zaken verkiezingen
Vandaag konden de kandidaten zich melden op het Raadhuis. De kandidaatstelling is voorspoedig verlopen: 9 personen hebben zich als kandidaat aangemeld, waaronder 3 vrouwen. De kandidaten zijn: Sandra Meulenbelt, Erna de
Lange, Mayra Peters, Bart Wesselingh, Ron Ellens, Herman Ruhe, Henk Jurriën,
Marco Lambalk en Erik van Leeuwen. De procedure gaat verder met het opvragen van gegevens en een foto voor het verkiezingsboekje. Dit boekje zal
huis-aan-huis worden bezorgd. Op 27 mei vinden de verkiezingen plaats met
alle egards: er wordt openbaar geteld en daarna wordt er gedronken op de gekozenen.

5.

Ingekomen en uitgaande stukken.
2 april, email van de VvKkNH met de nieuwsbrief waarin de algemene
ledenvergadering wordt aangekondigd en tevens het bericht dat mw.
Ekkelkamp stopt als voorzitter van het bestuur. Mocht iemand interesse
hebben in deze functie dan kan er bij de VvKkNH worden geïnformeerd.
Maart, aanvraag omgevingsvergunning voor een aanbouw aan de
Ringdijk BP 11a.
Email van dhr. van der Neut van de gemeente inzake de Schipholfonds aanvraag. Zie ook onder punt 3.

6.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget
Er zijn geen aanvragen binnengekomen.

7.

Wat verder ter tafel komt
Geen bijzonderheden

8.

Rondvraag
- Dhr. Wesselingh heeft opgemerkt dat er metingen zijn verricht op de Ringdijk.
De reden hiervoor is niet bekend.
Dhr. Ellens heeft zich verbaasd over het feit dat er in het halve dorp werd gegraven zonder dat dit is gecommuniceerd. Navraag leerde dat Liander bezig is
kabels te leggen. Er zal hierover per brief opheldering over worden gevraagd.
De gemeentegids is bezorgd, maar de drukker heeft gebruik gemaakt van een
verouderd bestand m.b.t. de samenstelling van de Dorpsraad. De namen van
de leden van 4 jaar geleden staan erin. Er zal een brief worden gestuurd naar de
verantwoordelijke partij.

9.

Rondvraag publiek
- Mw. Peters vraagt naar de wijze waarop het stemformulier voor de verkiezingen moet worden ingevuld. Er moeten 3 hokjes rood worden gemaakt. Hierover komt nog nadere informatie over in bijvoorbeeld het Informatiebulletin.
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- Dhr. v.d. Lelie laat weten dat er eenden broeden in de geknotte wilgen. Tevens dankt hij voor het maken van het voetpad bij de rode paal.
- Dhr. Griese laat weten dat de SWAB inmiddels 2x zo groot is geworden. Dhr.
Griese vraagt of de heren Portengen en Ellens op de hoogte zijn van de dreiging in de zuidoost hoek. De Dorpsraad moet wel alert blijven.
- Dhr. Griese meldt dat de wallekant voor het bruggetje erg slecht is. Dhr.
Griese was niet op de hoogte dat dit reeds gerepareerd is.
- Dhr. Griese vraagt of alles voorspoedig gaat met de scouting. Dhr. Wesselingh antwoord dat het heel goed gaat. Voor de welpen en kabouters is er zelfs
op dit moment een ledenstop. Er wordt een kamp georganiseerd waar 30 kinderen aan mee doen.
- Dhr. Griese vond de oproep in het Informatiebulletin inzake het buiten zetten
van de plastic zakken irritant.
- Mw. Meulenbelt vraagt hoe de planning is m.b.t. de ophoging van de straten. Dhr. Groot laat weten dat er na de bouwvak informatie komt.
- Mw. Hocker vindt het kwalijk dat er geen pinautomaat is in Nes. Bewoners
zijn afhankelijk van pinautomaten elders in Amstelveen. Dhr. Bergmans is in
het verleden ook al eens geprobeerd om een pinautomaat in het dorp te krijgen, maar de banken zijn alleen maar bezig met het verminderen van pinautomaten. Mw. Hocker zal hier in de commissie vragen overstellen.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 15 april 2015 en ondertekend op 12 mei 2015.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

dr. D. de Jong

