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1.

2.

3.

Opening en mededelingen
Vanavond is het de laatste vergadering van de huidige Dorpsraad. De
aanwezigen worden hartelijk welkom geheten, de wijkagent dhr. Grigoleit, dhr. Groot van de gemeente en mw. Höcker van BBA zijn tevens
aanwezig. Ook zijn er vandaag een aantal nieuw gekozen leden gekomen. De verkiezingen van 27 mei j.l. zijn voorspoedig verlopen. Op 1
september zal deze Dorpsraad aftreden en de nieuwe Dorpsraad wordt
op 6 september geïnstalleerd.
De voorzitter is aanwezig geweest bij de Jaarvergadering van Stichting het Dorpshuis. Men is zeer tevreden. Er is geopperd om betalingen aan de bar met een mobiel pinapparaat te doen. Het bestuur zal
zich daarover beraden. Naar aanleiding hiervan komt de vraag ter
sprake voor een pinautomaat in het dorp. De Dorpsraad was hierover
aan het nadenken. Mw. Höcker heeft dit in de fractie besproken. Dhr.
Bergmans had de Rabobank al eens benaderd, maar het beleid aldaar
is juist om zoveel mogelijk pinautomaten te verwijderen. Dit ook i.v.m.
criminaliteit. De SNS bank vraagt bij plaatsing van een pinapparaat €
50,- per maand. Vraag is wel of een pinapparaat wel nodig is omdat er
geen winkels zijn in Nes.
Deze week krijgen de bewoners van Nes een brief in de bus over de op
handen zijnde werkzaamheden aan het riool. Deze werkzaamheden
zullen in september starten en er wordt een informatie avond gehouden op 23 juni om 19.30 uur in de grote zaal van het Dorpshuis.
Vaststelling van de notulen van de vergadering van 12 mei 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Behandeling van de Actielijst
-0150: aanvraag Schipholfonds: Dhr. Bergmans heeft de scouting benaderd
om de aanvraag in te dienen maar zij willen dit niet doen. Als aanvrager wordt
men namelijk eigenaar met de daarbij behorende verplichtingen. De scouting
zou een begroting moeten overleggen en wellicht een eigen bijdrage betalen.
Dhr. Bergmans zal contact opnemen met Stichting Amstelwijs (waar De
Zwaluw onder valt). Volgens dhr. Ellens kan de Dorpsraad dit ook zelf aanvragen als zijnde een overkoepelend orgaan. Dhr. Ruhe merkt op dat de Dorpsraad subsidie krijgt van de gemeente en wellicht daardoor niet in aanmerking
komt. Dhr. Ellens laat weten dat RODA 23 ook subsidie krijgt van de gemeente
en toch een aanvraag heeft gedaan bij het Schipholfonds. Er zal worden nagevraagd bij de juridische afdeling bij de gemeente of de Dorpsraad een dergelij-
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ke aanvraag mag doen.
0038: alles is gesloopt. Kan van de actielijst af.
0139: fietspad naar de Middenweg: er zijn nog geen overeenkomsten getekend. Ook de locatie van het fietspad is niet bekend. De voorzitter gaat informeren.
0146: er wordt gewacht op de nieuwe evenementennota. Opvragen zodra deze
er is.
0148: de bollen in de bermen zijn nu heel goed zichtbaar.
0149: mbt de veerpont is vwb de Dorpsraad al het mogelijke gedaan.
0153: de wensen mbt de speeltoestellen zijn naar Frank v.d. Neut (gemeente)
gestuurd.
0154: onderhoud AED’s: dit ligt nu bij de EHBO vereniging. Er is nog geen onderhoudsabonnement afgesloten.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken.
21 mei, email van dhr. J. Goertz waarin hij aangeeft verheugd te zijn
dat de Dorpsraad positief heeft gereageerd om op te treden als kascommissie voor Stichting het Dorpshuis. E.e.a zal met de Dorpsraad in
de nieuwe setting verder worden besproken.
26 mei, email van dhr. H. van Grieken (gemeente) met de mededeling
dat er op het donkere stuk Hollandsche Dijk verlichting zal worden
aangebracht. Er zal eerst een kabel moeten worden aangebracht, dus
een termijn is niet bekend.
1 juni, email van Frank van der Neut waarin hij aangeeft dat er in de
maanden mei, medio juni en medio september de bermen zullen worden gemaaid. Dhr. Groot zal kijken hoe dat is geregeld voor de bermen
aan de Nesserlaan.
5 juni, email van dhr. Maas van de afdeling Verkeer waarin hij antwoord op de vraag inzake te felle knipperlichten bij de komborden.
Deze borden inclusief lichten staan er inmiddels al 7 jaar. Hier kan niets
aan worden gedaan.
5 juni, email van dhr. Maas waarin hij vraagt naar nieuwe locaties voor
de ‘smiley’s’.
6 juni, email van dhr. M. Lambalk waarin hij aangeeft te willen pleiten
voor meer parkeerruimte bij het Dorpshuis. Nu er in september toch
ingrijpende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd kan dit wellicht
hierin worden meegenomen.
8 juni, uitnodiging voor de officiële onthulling van ‘Der Bogen’ in het
Stadshart. De voorzitter zal hierbij aanwezig zijn en tevens een handeling verrichten m.b.t. de onthulling.

5.

Onderzoek geloofsbrieven van de nieuw gekozen Dorpsraadleden.
De geloofsbrieven zijn beoordeeld en akkoord bevonden.

6.

Activiteiten & leefbaarheidsbudget
Geen bijzonderheden.
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8. Rondvraag
- Dhr. Bergmans heeft bij mw. Houtkamp naar de ‘Victors’ geïnformeerd. Deze
stonden al een tijdje niet op hun plek. Mw. Houtkamp heeft ze tijdens luilak
even van de straat gehaald. Na het Dorpsfeest staan ze er weer.
Dhr. Ellens vindt het jammer dat hij niet herkozen is. Hij wenst de nieuwe
Dorpsraad veel succes en wijsheid en hoopt dat de onafhankelijkheid hoog in het
vaandel zal worden gehouden. Dhr. Ellens dankt iedereen die wel vertrouwen in
hem had en geeft aan dat hij 4 leuke jaren als lid van de Dorpsraad heeft gehad.
Dhr. Van Schaik vraagt naar de vele sirenes die deze week klonken. Het bleek
om een goed doel te gaan: de KBD.
Dhr. Ruhe heeft gezien dat het richtingbord ‘Nes aan de Amstel’ op de rotonde in Uithoorn niet te zien is vanwege bomen die ervoor staan. Vraag is wie
er verantwoordelijk is voor deze borden. Dhr. Grigoleit zal contact opnemen
met zijn collega’s in uithoorn.
9.

Rondvraag publiek
- Mw. Naeff vraagt nogmaals aandacht voor het maaien van de bermen. Er
wordt maar aan één kant gemaaid. Dhr. Groot laat weten dat met ongeveer 3
weken alles gemaaid moet zijn. Er zal ruim om de paaltjes en lantaarnpalen
worden gemaaid.
- Mw.Naeff geeft aan de dat de witte paaltjes bij de vorige maaibeurt kapot
zijn gegaan en vraagt of deze paaltjes niet kunnen worden verwijderd. Dhr.
Groot zal e.e.a. navragen.
- Dhr. Markwat vraagt waarom er bij de wegversmallingen aan het begin van
het dorp opeens maar 2 palen staan i.p.v. 4. Het blijkt dat op 27 mei palen kapot zijn gereden en er zijn nieuwe palen besteld. Dhr. Markwat laat weten dat
er inmiddels al iemand van zijn fiets is gereden.
- Dhr .Lambalk vraagt of er dossieroverdracht plaatsvindt bij de wissel van
‘oude’ naar ‘nieuwe’ Dorpsraad. Er komt geen echte overdracht, maar alle informatie over onderwerpen van de laatste 8 jaar zijn op te vragen bij de secretaris.
- Mw. Jacobs, voorzitter stembureau, laat weten dat de opkomst tegenviel
vanwege de openingstijden van het stembureau. Ook hebben veel mensen hun
oproepkaart weggegooid omdat deze als zodanig niet herkenbaar was. De
secretaris geeft aan dat men nooit enveloppen met een gemeentelogo zomaar
moet weggooien. De volgende keer kan de oproepkaart hooguit een kleurtje
krijgen om op te vallen, maar verder is het de verantwoordelijkheid van de
ontvanger om de post open te maken.
Mw. Jacobs stelt voor om de volgende verkiezing tegelijkertijd met bijvoorbeeld
de verkiezing van de Provincie te doen. Dan is het stembureau ook langer
open.
- Dhr. Grigoleit raadt iedereen dringend aan om bij calamiteiten direct 112
te bellen en niet bijvoorbeeld de doktersdienst.
- Dhr. Grigoleit bedankt de huidige Dorpsraad voor de goede samenwerking
en wenst de nieuwe Dorpsraad veel succes.
- Mw. Meulenbelt vraagt of het vernieuwen van de riolering en het ophogen van
het dorp 1 project is. De voorzitter laat weten dat het dorp blijft ‘zakken’ en dat
1x in de zoveel tijd de riolering moet worden opgetild om breuk te voorkomen.
Als men toch bezig is worden de straten en trottoirs ook opgehoogd.
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Mw.Jacobs laat weten dat zij stank in huis heeft. Waarschijnlijk is de riolering
gebroken. Eigen Haard reageert niet op haar meldingen.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 26 juni 2015 en ondertekend op 8 september
2015.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. E. de Lange

