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De Dorpsraad van Nes aan de Amstel wenst u allen
een zeer gelukkig en gezond 2020 toe!
Informatiebulletin 1 / Januari 2020
Bij de vorige vergadering van de Dorpsraad van 10 december 2019 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen (een volledig verslag vindt u op www.nesaandeamstel.nl ).
Mededelingen
- De commissie Ruimte, Wonen en Cultuur heeft contact gehad met de Dorothy Groep. Na januari zal de
Dorpsraad de ambtenaar uitnodigen die hierbij betrokken is.
De Dorpsraad heeft op 30 december een extra vergadering belegd om een aantal dossiers te bespreken
en te bekijken welke expertises en kwaliteiten zich in de raad bevinden.
- Dhr. Ruhe is aanwezig geweest bij de bijeenkomst in het Wijkplatform overleg. Er zijn geen nieuwe
mededelingen m.b.t. het verkeer van en naar Nes a.d. Amstel. In elk geval zullen de aan- en
omwonenden hierbij worden betrokken.
Bouwaanvragen:
Amsteldijk Zuid 201, Amsteldijk 180A, Amsteldijk Zuid 195 (is ingetrokken), Amsteldijk 202 bis, de
aanvraag mbt 2 woningen bij het Horse Hotel is ingetrokken.
Behandeling van de actielijst (altijd te vinden op www.nesaandeamstel.nl ).
- 147: wilgen knotten: e.e.a. zal plaatsvinden in januari 2019.
- 156: Dennis Hoekstra en Sandra Meulenbelt zijn bezig met de nieuwe website. Dennis heeft destijds
in het Groene Blaadje de oproep gezien voor een nieuwe webmaster en heeft zich hiervoor gemeld
Inmiddels heeft hij 3 ontwerpen gemaakt. Volgend jaar zal hij deze laten zien. Men kan een
vermelding krijgen van een bedrijf, vereniging, voorziening of evenement. Op de site kunnen alle
evenementen, cursussen etc. zelf worden aangeleverd.
- 164: de sloten zullen binnen afzienbare tijd worden gebaggerd. E.e.a. is aanbesteedt en zou voor de
jaarwisseling gereed moeten zijn.
- 168: het onderwerp ‘wonen’ zal op de actielijst worden geplaatst onder nummer 168. Er zal worden
nagevraagd hoe het staat met de nieuwe verordening.
- Ingekomen en uitgaande stukken
Er is een grote groep bewoners aanwezig uit het buurtschap De Zwarte Kat. Zij brachten een spandoek mee
met de tekst:'Geen villawijk in de Zwarte Kat'. De heer Jeroen Horn is aanwezig namens de Zuiver Vastgoed
Groep om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven over de bouwplannen. Dhr. Horn heeft
hierover een gesprek gehad met de wethouder. Dhr. Horn is op de hoogte dat het slecht ging met de café de
Zwarte Kat. Ook was er geen opvolger van Jack van der Busken. In 2017 is er toestemming verleend om te
bouwen. Dhr. Horn heeft impressie tekeningen meegebracht. Hierop is te zien dat er 3 lang gerekte
dijkhuisjes komen (lintbebouwing). Er is gekeken naar o.a. de welstand en het bestemmingsplan. De heer
Jan van Schaik meldt dat de buurt hierbij nooit is betrokken. Er wordt over gevallen dat de horeca bestemming
eraf moet. De bewoners van de Kat willen niet dat dit veranderd. Er kunnen nog zienswijzen worden
ingediend. De Raad beslist uiteindelijk of de bestemming wordt gewijzigd. Dhr. Horn geeft aan dat er
gecommuniceerd is met de gemeente en laat de tekeningen zien. Dhr. Andriessen meent dat de te bouwen

woningen geen 'huisjes' zijn maar kastelen. Dhr. Andriessen zal in gesprek gaan met dhr. Horn in een
andere setting. Vanuit het publiek wordt aangegeven dat bij de Kat 'bebouwde kom' borden zijn geplaatst.
Hierdoor zou dan geen lintbebouwing mogen komen. De planning ligt nu weer bij de gemeente. Dhr. Horn
kan niet aangeven hoe de planning zal gaan verlopen en geeft aan dat dhr. van der Busken nog steeds
betrokken is bij het project.
- Kerkepad in Nes aan de Amstel: bij de afdeling Infra is e.e.a. reeds bekend. De vraag is aldaar uitgezet.
- FLEXX: de voorzitter heeft mw. Wortel van Connexxion uitgenodigd om bij de vergadering van de
Dorpsraad in gesprek te gaan over het functioneren van FLEXX. Helaas heeft mw. Wortel de afspraak
afgezegd. De voorzitter heeft de fractievoorzitter van de PvdA een email gestuurd m.b.t. de ervaringen
van FLEXX. Ook in Rijsenhout loopt e.e.a. niet soepel.
- N.a.v. de meldingen van het kapotte glas op de brug bij de N201 is er contact gehad met de juiste
ambtenaar. Er is medegedeeld dat voor deze schade voorlopig geen onderhoud te verwachten is en ook
nog niet is ingepland.
- Middenweg Bp nr. 6: de heren van den Hoek hebben nogmaals een brief gestuurd.
- Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
De Jonge Woudlopers hebben een aanvraag ingediend voor een bijdrage van € 150,- voor een bijdrage
van € 150,- t.b.v. het oliebollen feest. Dit verzoek wordt toegekend.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op dinsdag 14 januari 2020
om 20.00 uur in Dorpshuis ‘De Nesse’, Pastoor van Zantenlaan 33.
U bent allen van harte welkom.
Op de agenda staat o.a.:1. Invulling 40-jarig bestaan Dorpsraad
2. Zwarte Kat
3. FLEXX

Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpsraad!

VOORAANKONDIGING
Feestelijke viering van het
50-jarige jubileum van Dorpshuis De Nesse
op 18 en 19 APRIL 2020
SCHRIJF DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA

Voor meer informatie zie: .dorpshuisdenesse.nl
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Vrijdag 17 januari in Dorpshuis De Nesse

”Soep en Sandwich en Zo”

voor bewoners van de Nes en omgeving, van 18 jaar en ouder.

De kookgroep presenteert deze keer, naast de
in
Nes wereldberoemde erwtensoep en stevige
goulashsoep, winterse broodjes, zoals broodje
boerenkool en broodje zuurkool met worst.
kosten € 7,= per persoon
Dorpshuis open van 17-19:15 uur; buffet open van 17:30 tot
19 uur.
In verband met de inkoop uiterlijk aanmelden op woensdag 15
januari
via denesse3@ziggo.nl.
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Nessers en andere feestbeesten opgelet!
In het nieuwe jaar organiseren het Dorpsfeest Comité en Cantina Del Corazon een opwarmertje in de
koude wintermaanden! Fireball zal de boel weer op stelten zetten met de bekende dorpsfeest klappers
en wellicht zijn er ouderwets lekkere broodjes kroket op het eind….
Kom gezellig langs, waag een dansje en kom alvast in de dorpsfeeststemming!
Tot 8 februari, Cantina Del Corazon, 21:00-01:00, gratis entree, muntverkoop (€2,50)

LIEF EN LEED IN DE STRAAT
De gemeente is een pilot gestart met 'gratis' geld voor Lief & Leed straten: bewoners van een straat of
flat kunnen 150 euro aanvragen en dit bedrag besteden aan bijvoorbeeld een bloemetje voor een
nieuwe bewoner of een hart onder de riem als een buur uit het ziekenhuis komt. De financiële bijdragen
van de gemeente zijn bedoeld om het buurtgevoel te versterken. Enthousiaste bewoners (gangmakers)
die een Lief- en Leedpotje voor hun straat willen beheren kunnen zich aanmelden bij de gemeente door
een email te sturen naar: lief&leed@amstelveen.nl. Enige voorwaarde is dat het geld daadwerkelijk
wordt gebruikt voor lief&leed en dat de beheerder(s) de bonnen bewaard.
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