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1.

Opening en mededelingen
Dhr. Ruhe laat weten dat er zorgen zijn bij de vrijwilligers van bibliotheek Aagje Deken. Er zou sprake zijn van een samenwerking met Amstelland Bibliotheken. De bibliotheek meent dat er te weinig wordt gelezen door kinderen. Aagje
Deken is alleen op vrijdag open, de beschikbaarheid zou wat groter moeten
zijn. Er is een quick scan gemaakt door Amstelland Bibliotheken en hieruit
bleek dat de boeken van Aagje Deken modern en up to date zijn. Ook is gesproken over een digitaal volgsysteem. De wens is wel om de boeken in eigen
beheer te houden. Voor de kinderen in Nes is het uniek om niet naar elders
te hoeven gaan om een boek te lenen. De digitale ondersteuning heeft geen
toegevoegde waarde voor het dorp. Er zal met de school worden bekeken wat
de wensen zijn.
Dhr. Portengen heeft de wensen m.b.t. de speeltoestellen besproken met de
school. De tenniswand mag weg en, als het niet anders kan, ook de skatebaan.
Ook de losse doeltjes verdwijnen. Dhr. Portengen maakt een overzichtstekening en deze zal worden verstuurd naar dhr. Van der Neut van de gemeente.
Wensen zijn o.a. een nieuwe JOP (Jongeren Ontmoetings Plek). De heren
Bergmans en Ellens zullen een aanvraag indienen bij het Schipholfonds voor
een kunstgras veldje met kooi. Dit zal worden gemeld aan dhr. van der Neut.
I.p.v. dhr. Grigoleit is vanavond Fred van der Werf aanwezig in de hoedanigheid als wijkagent. Nu de buro’s van Amstelveen Zuid en Noord zijn samengevoegd zal er meer contact zijn. Fred wilde graag terug in de wijk en zal dit samen gaan doen met Rene Grigoleit.
Dhr. Bart Wesselingh geeft de complimenten voor de mooie nieuwe schoeiing
langs de Ringdijk.

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. Bergmans heeft de criteria voor aanvragen bekeken en de Dorpsraad voldoet hieraan.
-0152: speelvoorzieningen. Nieuw actiepunt. De speelvoorzieningen in Nes
kunnen niet 1 op 1 worden vervangen. De school schaft zelf lichte doeltjes
aan. De JOP abri zou vervangen kunnen worden door een kleine container.
- 0142: bootjes. Er is een gemeentelijke kwestie m.b.t. handhaving. Rene Gri-
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goleit heeft de laatste stand van zaken.
- 0146: vergunning Dorpsfeest: dhr. Bergmans heeft de alternatieve sluitingstijd (02.00 uur) doorgegeven aan de ambtenaar. Een sluitingstijd van 03.00
uur is sowieso niet haalbaar.
-0148: Fred v.d. Werf geeft aan dat de halve bollen in de berm niet goed
genoeg zichtbaar zijn en dat auto’s daarop stuk kunnen rijden. Dhr. Groot
meldt dat dit de aandacht heeft.
4.

Ingekomen en uitgaande stukken
15 februari, vraag van dhr. Wesselingh over de verlichting van de
Amsteldijk. Een oranje lamp werd niet vervangen door een groene ledlamp. Het blijkt dat de vervanging van oranje naar groen licht gefaseerd wordt opgepakt.
16 februari, nieuwsbrief van de VvKkNH.
18 februari, vraag omtrent het onderhoud van de Ringdijk tussen de
Nesserlaan en Nes aan de Amstel. Waternet heeft laten weten dat e.e.a
is overgedragen aan de gemeente. Rond de zomer zal er worden geasfalteerd.
18 februari, antwoord op de vraag m.b.t. de bestrijding van ratten.
Op dit moment is het weer mogelijk om niet alleen binnen- maar ook
buitenshuis deze plaag te bestrijden, hetgeen inmiddels is gebeurd.
18 februari, vraag van mw. Groen om een nog niet besteed bedrag,
ontvangen uit het activiteitenbudget, te mogen bewaren voor de aankoop van een tweede boekenkast. Dit verzoek wordt akkoord bevonden, mits deze aanschaf nog dit jaar wordt verricht. Zo niet dan dient
het restant te worden geretourneerd.
19 februari, n.a.v. een vraag over de renovatie van Nes laat dhr. Groot
van de gemeente weten dat de werkzaamheden kort na de bouwvak
(eind augustus, begin september) zullen starten.
20 februari, uitnodiging van de VvKkNH om een Inspiratiebijeenkomst
bij te wonen.
26 februari, email van mw. Louise Teerink van AanZ met een aanvraag
voor een bijdrage aan de Buitenspeelbus. Zie punt 5.
27 februari, email van dhr. Johan Bos waarin hij meent op de Zwarte
lijst van de Dorpsraad te staan omdat hij nooit iets hoort en ook niet
op de hoogte wordt gehouden.
Februari, concept Jaarverslag van de Dorpsraad Nes aan de Amstel
2014. Het concept wordt vastgesteld.
5 maart, email van Rijkswaterstaat met de mededeling dat er verkeershinder kan optreden tijdens de laatste 2 weken van maart en
het laatste weekend van april vanwege onderhoud aan de Schipholtunnel. Het volledige bericht is te vinden op de website.
Uitnodiging van Sluiszicht voor bewoners van Nes om het 10 jarig bestaan te vieren.
Uitgegaan:
1 maart, Brief aan wethouder Bot inzake het onderhoud van het
Jaagpad.
1 maart, brief aan dhr. Wieffering inzake de wensen voor het openbaar vervoer van en naar Nes aan de Amstel.
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5.

Activiteiten en leefbaarheidsbudgert.
Aanvraag van Louise Teerink van AanZ voor een bijdrage aan de Buitenspeelbus. Er wordt een bedrag van € 1.200,- gevraagd, maar dat gaat de
draagkracht van de Dorpsraad ver te boven. Dit zal aan mw. Teerink worden
medegedeeld.
Dhr. Goertz heeft een aanvraag ingediend t.b.v. het buitentoernooi van VC
de Nes. Dit is tevens de 25e keer, dus een zilveren jubileum. Er wordt een bedrag gevraagd van € 290,-. Dit zal worden gehonoreerd. Aangezien het een activiteit is waarbij het gehele dorp aanwezig kan zijn, zal dit bedrag worden betaald uit het budget voor Sociale Samenhang.

6.

Wat verder ter tafel komt.
Geen bijzonderheden

7.

Rondvraag
Dhr. Bergmans geeft aan dat er in het dorp irritaties zijn m.b.t. de het
vroeg naar buiten zetten van de vuilnisbakken/ zakken en het te
laat weer binnenhalen. Er zal nogmaals een oproep in in het Informatiebulletin worden geplaatst.
Dhr. Bergmans heeft niets meer gehoord omtrent de vernieling van
het bushokje.
Dhr. Ellens roept op om de verkiezing van de nieuwe Dorpsraad
onder de aandacht te brengen. De leden die niet herkozen willen worden zouden zelf moeten lobbyen. De komende weken moet er worden
ingespannen om nieuwe kandidaten te vinden.

8.

Rondvraag publiek
Mw. de Lange vraagt of de mededeling over de verkeershinder van
Schiphol op de website kan worden geplaatst.
Mw. de Lange vraagt hoeveel nieuwe leden er nodig zijn. Dat zijn er
4 om tot een minimaal aantal te komen. De heren Portengen, Bergmans, de Jong en van Schaik beëindigen hun functie als Dorpsraadslid.
Dhr. Portengen stelt voor om bij de verkiezingen van 18 maart te lobbyen voor nieuwe kandidaten.

9.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 12 maart 2015 en ondertekend op 14 april 2015.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

dr. D. de Jong
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