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Actie

1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Aanwezig zijn de bekende notabelen
alsmede mw. Jacqueline Hocker van BBA.
Bart Wesselingh meldt dat er is vergaderd over de activiteiten voor de jeugd.
Er zijn inmiddels verschillende reacties binnen. De bedoeling is om vanaf 4 september elke week een activiteit te organiseren in het scoutinggebouw. Hierbij
zullen 2 à 3 vrijwilligers bij aanwezig zijn. Er wordt een programma opgesteld
waarbij met een terugkerende opening en sluiting. Ideeën zijn bijvoorbeeld een
survivaltocht, voetbal en/of film. De activiteit is bedoeld voor zowel meisjes als
jongens in de leeftijd van 12 tot 15/16 jaar. Er wordt eerst een programma
opgesteld, daarna wordt er gekeken naar het budget.

2.

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

3.

Behandeling van de Actielijst
-0139: Fietspad naar de Middenweg. Dhr. van Schaik heeft gesproken met
dhr. Lambalk. Deze heeft goede hoop dat het fietspad dit jaar zal worden aangelegd.
-0109: het Jaagpad: er wordt een brief gestuurd naar wethouder Brandes
over het onderhoud van het pad.
-0142: er ligt nog steeds 1 boot aangemeerd. Volgens de wijkagent ligt de
gemeente enigszins dwars. De gemeentelijke handhaver moet hier optreden,
maar dat gebeurt niet. Dit is niet fair tegenover de mensen die wel netjes hun
boort hebben weggehaald. Dhr. Grigoleit gaat met de gemeente om de tafel
om hierover te praten.
-0146: Vergunning Dorpsfeest: De brief is verstuurd. Dit jaar is de sluiting
om 01.00 uur. Een eventuele verlenging gaat in per 2016.
-0147: Knotten van de wilgen. De wilgen zijn allemaal geknot. Mw. Naeff
complimenteert Waternet hiermee.
-0148: bermen, de gemeente maait 2x per jaar. Dit heeft te maken met het
budget. Dit onderwerp wordt meegenomen in de brief naar wethouder Bot.
-0149: veerpont. Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken
Januari: Projectenlijst voor de 1e helft van 2015 gestuurd door Hans
Beijer.
19 januari, antwoord op de vraag inzake de aanbesteding van openbaar
vervoer van en naar Nes aan de Amstel. Deze wordt eind 2017 gehou-
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den. Voorgesteld wordt de wensen t.a.v. het openbaar vervoer per
brief aan de verantwoordelijke beleidsmedewerker te sturen.
27 januari, email van mw. Keesom met de mededeling dat zij i.v.m. de
nieuwe indeling van de sociale teams niet langer wijkcoach is van Nes
aan de Amstel. Dit is nu Louise Teerink. De contactgegevens zijn te
vinden op www.aanz-amstelveen.nl
30 januari, nieuwsbrief van de VvKkNH
Januari, vergunningaanvraag voor nieuwbouw woning aan de Amsteldijk Zuid 197. De vergunning is reeds goedgekeurd.
2 februari, email van dhr. Bergmans inzake de vernieling van een bushokje na een feestje. De wijkagent gaat e.e.a onderzoeken.
8 februari, speelvoorzieningen in Nes. Niet alle speeltoestellen kunnen
1 op 1 worden vervangen. Het ‘hanghok’ ziet er vervallen uit. Er zal
worden gevraagd om een nieuwe JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) te
plaatsen. Dhr. Portengen stelt voor om in overleg met de school een
prioriteitenlijst op te stellen. Dhr. Ellens stelt voor om een beroep te
doen op het Schipholfonds voor bijvoorbeeld het aanvragen van een
voetbalkooi met kunstgras. Dhr. Ellens en dhr. Bergmans pakken dit
op.
10 februari, email van een bewoner van De Oude Visscher waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de verhoging van een bungalow aan De
Wijde Blik. Aangezien dit onderwerp in 2014 uitgebreid is besproken
wordt hierover niet gediscussieerd.

5.

Activiteiten en leefbaarheidsbudgert.
Er zijn geen aanvragen ingediend.

6.

Wat verder ter tafel komt.
Geen bijzonderheden.

7.

Rondvraag
Dhr. van Schaik is blij dat er nog ‘Wegwijs”boekjes zijn. Een aantal
mensen in De Zwarte Kat hadden er geen ontvangen. Boekjes zijn af te
halen in het Dorpshuis.

8.

Rondvraag publiek
Dhr. de Rover heeft vernomen dat er dit jaar snelheidsremmende
maatregelen zullen worden aangebracht aan de Amsteldijk. Dit betreft
waarschijnlijk de Amsteldijk Noord. Dhr. de Rover neemt contact op
met de servicelijn hierover.
Mw. Houtkamp geeft aan dat de bewegingsmelders in de doorgang tussen de Pastoor van Zantenlaan en de Kerklaan het niet goed doen. Dit
wordt doorgegeven aan Eigen Haard.
Dhr. Prent vraagt of zich al nieuwe kandidaten hebben gemeld voor de
verkiezing van een nieuwe Dorpsraad. Dit is het geval en er wordt nog
druk gewerfd.
Mw. Meulenbelt vraagt waar zij de Wijkspiegel van Nes kan vinden. Deze staat op de website (www.nesaandeamstel.nl)
Mw. Meulenbelt vraagt naar de procedure van de ophoging van de
openbare weg in Nes. Dhr. Groot laat weten dat er een werkgroep is
samengesteld. Niet alleen de openbare weg wordt opgehoogd maar ook
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9.

de erfen. Nadere informatie volgt.
Dhr. Markwat meld dat de gemeente Amstelveen geen ratten meer bestrijdt. Hij heeft overlast maar bestrijding van ratten schijnt niet meer
te mogen van de overheid. Aangeraden wordt om hierover de servicelijn van de gemeente te bellen.
Dhr. Grigoleit laat weten dat het politiebureau in Amstelveen Zuid per
17 februari gaat verhuizen. De geuniformeerde dienst gaat naar de Gerard Doulaan. In het gebouw in Amstelveen Zuid zal de recherche afdeling zich huisvesten. Aangiften moeten worden gedaan in de Gerard
Doulaan. Het telefoonnummer van de politie wijzigt niet: 112 bij spoed
en anders 0900-8844
Dhr. v.d. Lelie bedankt de Dorpsraad voor de bijdrage aan het Dorpsfeest.
Dhr. v.d. Lelie meldt dat de wielerronde hoogstwaarschijnlijk doorgaat
op 29 mei.

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

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

dr. D. de Jong

