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Informatiebulletin 6 / juni 2020
Opening en mededelingen
Vanwege de Corona crisis heeft de Dorpsraad via Teams vergaderd. De volgende onderwerpen waren
aan de orde:
Behandeling van de Actielijst.
De volgende punten zullen van de actielijst worden verwijderd en zullen worden bewaakt: Wilgen knotten,
bermen maaien, sloten baggeren, oversteekplaats N201 met kogelgaten.
De volgende onderwerpen blijven op de actielijst staan:
Voortgang website en Facebook: de website is nog steeds niet gereed. De voorzitter zal binnenkort langs
gaan bij Dennis om te vragen naar de voortgang.
Openbaar vervoer: Connexxion heeft een nieuw voorstel: zij stellen voor om AML FLex te laten vervallen
gedurende de weekdagen (maandag t/m vrijdag) van ochtend tot avondspits. Dan zal er een 1x per uurs
8 persoons bus gaan rijden. Buiten deze uren zal AML Flexx blijven rijden. Hier zitten nog wel haken
en ogen aan. E.e.a. zal worden besproken met wethouder Ellermeijer.
Glasvezel: niemand nog een tekening gezien, maar er wordt wel snel iets verwacht.
Het plan is om iedereen die nog geen ‘ja’ hebben gezegd laten weten dat zij alsnog kunnen intekenen. De
voorzitter heeft contact gehad met Getnet en er zijn inmiddels 400 adressen. Er is wel enige vertraging
vanwege de Corona crisis, maar er komt nog een 2e ronde aan. Hierbij zullen nogmaals de 1000 adressen langs
gaan.
Jubileum Dorpsraad. Helaas zal dit deze zomer niet meer worden gevierd. Er is geopperd om de beide jubilea
(Dorpshuis en Dorpsraad) samen te vieren. Hier is de Dorpsraad geen voorstander van. Het plan voor dit
jubileum zal op aan later tijdstip nog kunnen. De Feestcommissie zal hier nog op terug komen.
M.b.t. de Vluchthoeve laat de voorzitter weten dat hier een brief over wordt opgesteld. Er zal regelmatig
aan de gemeente worden gevraagd of er nieuws is. Het is niet bekend welke vergunningen zijn aangevraagd.
Er zal ook regelmatig contact opgenomen worden met de gemeente.
Op 19 maart is bij de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen m.b.t. het perceel Amsteldijk
Zuid 151. De aanvraag betreft het gebruiken van een bestaand bouwwerk. De omwonenden hebben bezwaar
vanwege de schending van de privacy. Inmiddels is er een omgevingsvergunning aangevraagd. De
vergunningaanvraag is verlengd.
Pad achter de kerk. De voorzitter is met dhr. Oppenhuis van de gemeente
naar het pad gaan kijken. Asfalteren is geen optie en bomen kappen ook niet. Het plan zal nog nader worden
uitgewerkt. Voorgesteld wordt een tegelpad met stoepbanden tot aan het hek. Ook de afwatering zal worden
geregeld. Het hekje zal wel blijven staan. Er is tevens gekeken naar de staat van de brug. Dit zal worden
doorgegeven aan de behandelend ambtenaar. Er wordt aan gewerkt.

Rondvraag:
dhr. Plandsoen laat een nieuw format zien van de actielijst. Op de huidige lijst staan zaken door elkaar en de
status van een actie staat er niet bij. De voorzitter gebruikt de actielijst als tool om zaken uit te zoeken. Na
stemming wordt besloten dat de actielijst blijft zoals deze nu is.

-Sandra Meulenbelt laat weten dat de enquetes binnen stromen. In het volgende Groene Blaadje zal worden
medegedeeld dat de enquete een initiatief was van de ‘ Katters’.
-M.b.t. het herstel van het groen rondom de inmiddels gereed zijnde riolering aan de Pastoor van Zantenlaan zal
dit worden doorgegeven aan Wilco van Rijn.

Activiteiten en Leefbaarheidsbudget
Er zijn geen aanvragen binnengekomen.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal plaatsvinden op
dinsdag 9 juni 2020 om 20.00 uur in de grote zaal van Dorpshuis ‘De Nesse’,
Pastoor van Zantenlaan 33.
Bij deze vergadering is beperkt publiek (niet meer dan 30 personen) toegestaan.
Hierbij is de regel van 1,5 meter afstand van kracht.
Bij deze vergadering zal de bar gesloten zijn.
Op de agenda staat o.a: 1. Zwarte Kat
2. Vluchthoeve

Check de website op eventueel nagekomen agendapunten voor de Dorpsraad!
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