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Actie

1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom, ondanks de wedstrijd van het Nederlands elftal is de opkomst hoog. De buurtpicknick was een groot succes,
er zijn 105 mensen geweest.
Erna de Lange is bij het OBA overleg geweest. Er zijn geen bijzonderheden te
melden.
De leden van de Dorpsraad hebben afgesproken is om een aantal lopende zaken en vragen van de Dorpsraadsleden te bespreken in een aparte bijeenkomst. Ook zal worden besproken welke leden welk taakveld voor zijn/ haar
rekening zal nemen.

2.

Vaststelling van de notulen van de vergadering van 8 september 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Behandeling van de Actielijst
0150: aanvraag Schipholfonds: het is voor de Dorpsraad niet mogelijk om
een aanvraag te doen bij het Schipholfonds. De mogelijkheden zijn inmiddels
wel uitgeput. Het punt wordt van de actielijst gehaald.
Mayra Peters laat weten dat er een inventarisatie is geweest onder de leerlingen van de school m.b.t. wensen voor speeltoestellen. Zij neemt nog contact
op met dhr. vd Neut van de gemeente over een voetbalveldje.
0142: boten in de Amstel: er staat wederom een oproep in het Informatiebulletin om de boten voor 1 november te verwijderen. Gezien de historie van
vorig jaar gaat er een brief naar B&W met het verzoek om te handhaven.
0146: Vergunning Dorpsfeest: alle feesten in Amstelveen duren tot 01.00
uur. Dus ook in Nes. Het punt wordt van de actielijst verwijderd.
0147: het knotten van de wilgen gebeurt om de 2 jaar. De bomen waar dhr.
Ruhe het over had bij de vorige vergadering zijn teruggesnoeid. Het zicht op de
weg aldaar is verbeterd.
0149: Veerpont: Erik van Leeuwen is bij de Raadsvergadering van gemeente
De Ronde Venen geweest (waar inwoners van Nes en Nessersluis goed waren
vertegenwoordigd). Er is besloten dat de pont in de huidige vorm zal blijven.
Waarschijnlijk komt er een nieuwe pont, dat is goedkoper dan renovatie. Bij de
volgende Raadsvergadering zal hierover worden gesproken.
0154: onderhoud AED’s: Erik van Leeuwen heeft een financieel overzicht gekregen m.b.t.de kosten van het onderhoud van de AED’s. Een onderhoudscontract blijkt niet nodig te zijn. Als er regelmatig wordt gekeken of het lampje
nog brandt en de 9 volts batterij geregeld wordt vervangen is dat voldoende.
Na 10 jaar is een AED afgeschreven. Er moet manier worden gevonden om te
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sparen voor nieuwe AED’s. Er wordt een brief gestuurd naar de gemeente om
te vragen of hier subsidie voor kan worden gegeven.
0155: Werkzaamheden in Nes: dhr. Beets van de gemeente heeft aangegeven dat de werkzaamheden half november zullen starten.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken.
15 september: raadsstukken van gemeente De Ronde Venen mbt de
pont.
16 september, email van de secretaris waarin wordt aangegeven dat
het voor een Dorpsraad niet mogelijk is om een aanvraag te doen uit
het Schipholfonds. Dit omdat een Dorpsraad een gemeentelijke instelling is.
22 september: email inzake onderhoud van de AED’s. Er wordt aangeraden om een brief te sturen naar het college met een verzoek om
subsidie.
24 september: email van dhr. Brommer (handhaving) met het advies
om een brief naar het college te sturen inzake de overlast van de
zeilboot.
28 september: brief van de voorzitter van stichting het dorpshuis, dhr.
Goertz, met een aanvraag uit het activiteitenbudget. Zie agendapunt 6.
8 oktober, email van dhr. van der Neut van de gemeente inzake de
speeltoestellen in Nes. E.e.a. is ook in het OBA besproken. Mayra
Peters neemt contact met hem op. De JOP zal worden geplaatst. Er
wordt contact opgenomen met de jongerenwerker.
9 oktober, nieuwsbrief van VvKkNH met een uitnodiging voor het Landelijk Plattelandsparlement.
11 oktober, email van dhr. Boelrijk met een aanvraag uit het activiteitenbudget. Zie agendapunt 6.
12 oktober, email van Marco Lambalk inzake de speelvoorzieningen
in Nes. Is besproken.
12 oktober, omgevingsvergunning voor het aanpassen van een loods
aan de Amsteldijk Zuid 180AA. Er zijn geen bijzondere omstandigheden
en de Dorpsraad heeft geen bezwaar.

6.

Activiteiten & leefbaarheidsbudget
De voorzitter van stichting het Dorpshuis heeft een aanvraag ingediend voor een
bijdrage aan de defecte alarminstallatie. Deze is veroorzaakt door blikseminslag.
Inmiddels is er een nieuw alarmsysteem geïnstalleerd. Er wordt besloten een
symbolisch bedrag te geven van € 100,-.
Dhr. Boelrijk heeft een aanvraag uit het activiteitenbudget gevraagd voor Happy Nes.
Dit is een nieuwe club in Nes voor de jeugd van 12 tot 15 jaar. Het liefst zou men
een vast bedrag per jaar van de gemeente ontvangen. Er wordt ook begeleiding
gevraagd voor allerlei zaken. Hoe vraag je een KvK nummer aan, hoe richt je een
stichting op? Er wordt aan de Dorpsraad een bijdrage van € 350 euro per jaar gevraagd.
Dit bedrag zou kunnen worden betaald uit het budget voor sociale samenhang.
De aanvraag voor de jaarlijkse subsidie ligt nu bij de behandeld beleidsmedewerker.
Er zal worden afgewacht wat de gemeente doet.
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7. Rondvraag
- Erik van Leeuwen vraagt of er al naar het zwemtrappetje is gekeken. Dit
is nog niet het geval.
Bart Wesselingh vraagt of de Ringdijk kan worden opgehoogd ivm de afwatering.
Ook is het fietspad nogal stijl geworden na het asfalteren. E.e.a. zal worden
gemeld bij dhr. Boerman van de gemeente.
Marco Lambalk geeft aan dat bij een bijeenkomst over Amstelveen ter sprake is
gekomen dat de strook op de Middenweg weer zal worden geasfalteerd. Dit
zou kunnen worden meegenomen in het lopende fietspad project. De consequenties en voor- en nadelen zullen bij de afdeling Verkeer worden opgevraagd.
8.

-

-

-

-

-

Rondvraag publiek
Mw. van Schaik geeft aan dat bij de Rode Paal (Uithoorn) geen richtingbord naar de N201 staat. Er zal e.e.a worden nagevraagd.
Mw. Naeff vraagt of de website wel wordt bijgehouden. Er is over
gesproken om de website een update te geven. Ook wordt aangegeven
dat het verslag van 8 september niet op de website staat.
Dhr. Rijnbeek vindt het vreemd dat de strook op de Middenweg eerst
werd geasfalteerd, daarna moest de strook er weer tussenuit worden
gehaald en nu moet het weer worden geasfalteerd.
Mw. Höcker (BBA) heeft contact gehad met de gemeente over het
eventueel plaatsen van een pinautomaat in Nes. De secretaris heeft
hier ook informatie over opgevraagd. Banken willen geen pinautomaat
in Nes omdat dat dit te crimineel gevoelig is vanwege de afgelegen
locatie.
Mw. Höcker heeft tijdens de vergadering geappt met de fractievoorzitter van BBA over de AED’s in Nes. Dit onderwerp zal in de volgende
fractievergadering van BBA worden besproken.
Diverse bewoners van de Amsteldijk Zuid spreken hun zorg uit over het
verkeer dat met grote snelheid door Nes rijdt. Niemand houdt zich
aan de 30 km. Er wordt niet gehandhaafd. Ook is er langs de Amsteldijk geen voetpad voor de kinderen. Gevraagd wordt naar een oplossing in de vorm van drempels, een flitspaal of camera’s.

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 15 oktober 2015 en ondertekend op 10 november
2015.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. E. de Lange
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