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1.

Opening en mededelingen
Vanavond vindt de eerste Dorpsraadvergadering plaats in de nieuwe
setting: Erna de Lange (voorzitter en voorzitter DB) Mayra Peters (vicevoorzitter en lid van het DB), Hermann Ruhe (lid DB), Bart Wesselingh, Erik van Leeuwen, Sandra Meulenbelt en Marco Lambalk. De
voorzitter, mw. De Lange, is vanavond verhinderd. Mw. Peters, zijnde
vice-voorzitter, neemt de honneurs waar. De aanwezigen op de publieke tribune worden hartelijk welkom geheten.
Mw. Meulenbelt en dhr. Ruhe zijn vanmiddag bij dhr. Beets geweest om
de komende werkzaamheden in Nes te bespreken. V.w.b. de wens voor
extra parkeerplaatsen zal dit worden meegenomen waar ruimte is. Dhr.
Beest kan echter niets doen m.b.t. de wens voor extra parkeerruimte
bij het Dorpshuis vanwege de draaicirkels aldaar. Wellicht wordt het
parkeerbord verwijderd. De parkeerplaatsen aan de Kerklaan zijn nu
niet gemarkeerd, maar dit zal in de toekomst wel gebeuren. De stoeptegels zijn geschouwd, afgeschreven tegels worden vervangen. De
speeltoestellen bij de school moeten ook vervangen worden. E.e.a. is
reeds bekend bij dhr. Van der Neut. Inmiddels zijn alle nutsbedrijven
aangehaakt, met het glasvezelbedrijf zijn nog gesprekken gaande. De
aanbesteding is gegund aan een Nederlands aannemersbedrijf en er zal
waarschijnlijk worden begonnen met de werkzaamheden op 1 oktober.
Dhr. Van Leeuwen heeft een vraag gesteld over het bedrag van € 250,per tuin. Dit bedrag is geen vergoeding maar een schatting van de kosten. Mw. Meulenbelt stelt voor om een commissie te vormen om de belangen van de eigenaren van een koopwoning te bundelen.
Mochten er bewoners zijn die hun tuin niet willen ophogen dan zou dit
kunnen leiden tot problemen omdat het niveauverschil op sommige
plekken in Nes wel 40 cm. bedraagt. Ook wordt er gekeken naar de
watermeters die zich buiten de huurwoning bevinden. Tijdens de werkzaamheden blijft Nes goed toegankelijk voor brandweer, ambulance
etc. Er wordt nog gekeken naar de bereikbaarheid van het Dorpshuis
voor mensen die slecht ter been zijn en aldaar een activiteit willen bijwonen.
Bij het Dorpshuis zal een werkkeet worden geplaatst. Aangezien iedereen de werkkeet kan binnenlopen als er vragen zijn is een commissie
niet nodig. Het blok Pastoor van Zanten- Kerklaan is als eerste aan de
beurt. Hierbij zal gekeken worden of contact met de opzichter genoeg
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is of dat wellicht toch een commissie beter is voor de koopwoningen.
Dhr. Kamminga vraagt of er rond het Dorpshuis ook wordt opgehoogd
aangezien er na de hevige regen 20 cm. water stond.

2.

Vaststelling van de notulen van de vergadering van 9 juni 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststelling van de notulen van de installatie nieuwe Dorpsraad.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Behandeling van de Actielijst
0150: aanvraag Schipholfonds: Er is nog geen antwoord gekomen op de
vraag of de Dorpsraad een dergelijke aanvraag zelf mag doen.
0139: fietspad naar de Middenweg: er zijn nog geen overeenkomsten getekend. Ook de locatie van het fietspad is niet bekend. E.e.a. wordt nagevraagd
bij dhr. Koekenbier van de gemeente.
0142: Boten in de Amstel. De salonboot is gezonken. In het volgende Informatiebulletin zal weer een oproep worden geplaatst om de vaartuigen die er
nog liggen voor 1 november weg te halen.
0149: mbt de veerpont is door de Dorpsraad al het mogelijke gedaan.
0153: de wensen mbt de speeltoestellen in Nes zijn naar Frank v.d. Neut
(gemeente) gestuurd. V.w.b. de speeltoestellen op het terrein buiten de
school zal aan ouders en leerlingen worden gevraagd wat de wensen zijn.
Mayra Peters neemt hierover contact op met Frank van der Neut.
0154: onderhoud AED’s: dit ligt nu bij de EHBO vereniging. Er is nog geen
onderhoudsabonnement afgesloten.

5.

Ingekomen en uitgaande stukken.
9 juli, kopie brief van de Gemeente Ronde Venen aan B&W van de
Gemeente Amstelveen waarin zij om een bijdrage in de kosten (zijnde
de helft van de kosten voor de renovatie van de pont, zijnde
€ 138.250,- of delen van het exploitatietekort gedurende 5 jaar zijnde
€ 25.000,- per jaar.
19 augustus, kopie brief van afdeling V&R van de gemeente in antwoord op bovengenoemde brief. Hierin wordt aangegeven dat er een
goedkoper alternatief bestaat (namelijk het fiets- voetveer van het
Groengebied Amstelland over te nemen). Indien de Gemeente Ronde Venen een andere oplossing kiest zal de gemeente Amstelveen de
huidige afspraak voortzetten, nl. een jaarlijkse geïndexeerde bijdrage
vanwege het leerlingenvervoer.
28 juli, email van dhr. Van der Neut inzake de speelvoorzieningen in
Nes: de tenniswand wordt verwijderd, evenals de losse doeltjes. Eventueel ook de skatebaan. De Dorpsraad stelt wel veel prijs op een nieuwe Jongeren Ontmoetingsplek. Er wordt vooralsnog geen kunstgrasveld
in de planning opgenomen omdat de uitkomst van de aanvraag bij het
Schipholfonds nog onduidelijk is.
5 augustus, email van Wijkbeheer Zuid met de Projectenlijst. Voor
het Buitengebied Amstel zijn de werkzaamheden aan de Amsteldijk
Zuid voorbij Langs de Akker opgenomen, voor Nes zijn dat de sloop
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van de boerderij aan de Ringdijk BP 11, de aanleg van het fietspad en
de reconstructie van de riolering en herinrichting.
31 augustus: nieuwsbrief van de VvKkNH. Ter informatie.
Augustus: omgevingsvergunning voor de Amsteldijk Zuid 166.
Deze aanvraag is in afwijking van het bestemmingsplan. De bouwhoogte mag 1 woonlaag met kap betreffen. Op de tekening staan 2 woonlagen met kap. Er is reeds aangegeven dat de Dorpsraad het hiermee
niet eens is. Bij de komende afspraak met dhr. Appelman en de Dorpsraad zal dit worden besproken. E.e.a. zou precedenten kunnen scheppen.
7 september: aanvraag van familie van ’t Schip uit het activiteitenbudget voor een buurtpicknick en moestuin. Zie punt 6.
Uitgegaan:
27 juli, brief aan wethouder Bot waarin het grote belang van het voortbestaan van de pont wordt aangegeven.
6.

Activiteiten en leefbaarheidsbudget.
De familie van “t Schip heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan
een buurtpicknick voor het hele dorp op 27 september. Eén dezer dagen
krijgt u de informatie hierover in de bus. De bedoeling is om de nieuwe bewoners van Nes in contact te brengen met het Nesser saamhorigheidsgevoel.
De Dorpsraad gaat akkoord met een bijdrage aan de picknick van € 250,Ook heeft de familie van ’t Schip het plan om een moestuin in Nes te realiseren welke verzorgd gaat worden door het hele dorp. De gemeente verzorgd de
basisaanleg en de bewoners zorgen voor het onderhoud en de planten, zaden
etc. De Dorpsraad staat hier positief tegenover. Bij de buurtpicknick kan worden geïnventariseerd wie er mee wil doen. Bij de volgende Dorpsraad zal de
uitkomst worden besproken.
Dhr. Goedknegt merkt op dat de moestuin wel bij de Pluktuin kan komen.
Dhr. Ruhe meent dat het voor de saamhorigheid beter is om de moestuin in
het dorp te hebben. Fred v.d. Werf geeft aan dat er in Bankras 2 moestuinen
zijn die worden onderhouden door 12 gezinnen.
Dhr. Kamminga heeft voor aanvang van de vergadering een aanvraag ingediend. De EHBO vereniging kan de kosten van het onderhoud van de AED’s niet
dragen. Deze kosten zijn 400 euro om het apparaat weer gebruiksklaar te maken en 110 euro per jaar per AED voor het onderhoudsabonnement. De AED’s
zijn verkregen door donaties. Inmiddels moeten bij 2 apparaten de pads vervangen worden. Voor de onderhoudskosten kan geen beroep worden gedaan
op bijvoorbeeld de Zorgverzekering. De Dorpsraad kan deze kosten ook niet
dragen aangezien dit structureel is. Dhr. Van Leeuwen geeft aan dat Ons
Tweede Thuis wellicht iets kan bijdragen. Dhr. Ruhe stelt voor de inwoners van
Nes lid te maken van de EHBO vereniging voor 5 euro per jaar, dat doet de
IJsclub ook. Dhr. Kamminga wijst dit idee van de hand, hij wil niet langs de
deuren gaan. De EHBO vereniging wil en kan de kosten niet dragen. Op dit
moment is er een negatieve balans. Komt bij de volgende vergadering terug op
de agenda.

7.

Rondvraag
Dhr. Van Leeuwen laat weten dat er een tree ontbreekt aan het trappetje
bij de zwemsteiger. De secretaris zal informeren.
Dhr. Wesselingh vraagt of er wel gemaaid wordt rond en onder de bankjes.
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-

Dhr. Van Rijn laat weten dat dit regelmatig gebeurt.
Dhr. Ruhe vraagt wanneer de lantaarnpalen bij de Hollandsche Dijk worden
geplaatst. De secretaris zal informeren.
Dhr. Ruhe meldt dat de knotwilgen in de bocht bij van Tol erg hoog zijn
waardoor de bocht onoverzichtelijk is. Er zal naar worden gekeken.
Mw.Peters geeft aan dat boten in de Amstel vrij hard varen. Met kinderen die daar
zwemmen is dat gevaarlijk. Dhr.Grigoleit laat weten dat er vrij weinig aan kon
worden gedaan. Een boot volgen is vrij lastig, de snelheid van een boot is moeilijk
te controleren. Ook zou de Amstelveense politie zelf een boot moeten hebben en
dan is het ook nog zo dat men niet zomaar een boot naar de kant kan roepen. Daar
moet de agent een speciale opleiding voor hebben gehad. Het is zaak dat de ouders
hun kinderen waarschuwen voor dit gevaar.

8. Rondvraag publiek
- Dhr. Markwat geeft aan dat de palen bij het kombord uit de grond zijn gereden. Er zijn inmiddels nieuwe besteld.
Uit het publiek komt de vraag of er in het vervolg iets aan het geluid kan worden gedaan. Men kan de leden van de Dorpsraad niet verstaan.
Dhr. Goedknegt laat weten dat het Informatiebulletin niet te lezen was op de
website. Tevens is de vraag of de website wel goed wordt bekeken en of daar
cijfers van zijn. Ook stond de installatie van de nieuwe Dorpsraad er niet op.
Dhr. Goedknegt stelt voor dat de Dorpsraad een brief schrijft aan de eigenaar
van de pont. Wethouder Bot onderneemt geen actie.
Dhr. V.d. Lelie geeft aan dat de Wielercross plaatsvindt op 9 november en de
vraag is of de fietsers voor het Dorpshuis langs kunnen.
Uit het publiek komt de opmerking dat het riet bij de kerk te hoog is. Dhr. Van
Leeuwen geeft aan dat de Provincie verantwoordelijk is voor het maaien van
het riet aldaar. Hij vraagt na.
Dhr. Van Rijn vraagt hoe het staat met de boten in de Amstel. In het volgende
iInformatiebulletin komt weer een oproep om de boten weg te halen. Bewoners
van de Amsteldijk hebben overlast van de zeilboot. De secretaris neemt contact
op met afdeling Handhaving.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dit verslag is opgemaakt op 11 september 2015 en ondertekend op 13 oktober
2015.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,

de secretaris,

de voorzitter,

I.M. Ellens- Sparreboom

mw. E. de Lange

