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1 Opening
. Vanavond vindt de vergadering nogmaals plaats in de grote zaal vanwege de
1,5 meter regel. Voorlopig kan de Dorpsraad gebruik maken van deze grote zaal.
De notulen van september zijn akkoord.
2. Mededelingen
- Er wordt door een aantal Dorpsraadsleden veel gemaild over Corona. Zodra Nes
hiermee wordt geraakt, zal dhr. Boer hierop reageren zodra dat nodig is.
- Er wordt een brief verzonden aan de Burgemeester en de Veiligheidsregio over het
sluiten van Brasserie 10 vanwege Corona,
- Er zal contact worden opgenomen met de heren vd. Werf en Grigoleit of er vanuit
De politie nog mededelingen zijn m.b.t. Nes aan de Amstel.
- Er is een email verzonden aan Wilco van Rijn m.b.t. ‘Fietsers te gast’. Dhr. Ruhe
combineert dit onderwerp met het grasveld.
3. Actielijst
- De sloop van de Amsteldijk Zuid 137 is vergunningsvrij.
- Website: helaas is het nog niet gelukt om de website in de lucht te krijgen.
Dhr. Boer vraagt naar de beveiliging van de website en wie de kosten draagt.
De Dorpsraad betaalt de hosting en maakt al jaren naar tevredenheid gebruik van PC
Extreme. De voorzitter zal voorlopig de website beheren.
Openbaar vervoer: de voorzitter heeft contact gehad met Connexxion.
Dhr. de Vries van Connexxion laat weten dat ook in Nes een vaste uurdienst zal
komen tussen ca. 7.00 uur en 19.00 uur. ’s Avonds en in de weekenden blijft AML
Flex rijden (bellen of appen voor reservering). Er is geen vaste uurdienst. In Nes rijdt
een Zero Emission voertuig voor 6 personen. De chauffeurs zijn voorzien van nieuwe
telefoons. Mocht er meer vraag zijn dan komt er ook meer inzet. Er zijn extra voertuigen achter de hand.
Glasvezel: Er zijn 2 bijeenkomsten geweest samen met KPN. Woensdag j.l. was er
contact van de bewonersgroep met GetNet. E.e.a. is weer iets vertraagd. Er is nog
geen witte rook.
Pontveer: dhr. Van Leeuwen laat weten dat er een pont wordt gebouwd. Oplevering
rond maart/ april 2021.
Wonen: er is nog geen afspraak gemaakt.
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Zwarte Kat: Stand van zaken wordt besproken. Het gesprek van het buurtcomité
Zwarte Kat met wethouder Gordon komt opnieuw aan de orde. Inmiddels is er een
verslag van dit overleg gemaakt en is duidelijk dat er sprake is van een niet openbare overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. Binnenkort zal de bestemmingsplanprocedure starten en wordt het voor ontwerp bestemmingsplan naar de Dorpsraad gestuurd voor advies. Opgemerkt wordt dat er onlangs (8 oktober) door het
Waterschap een vergunning is afgegeven voor het saneren van de grond en het aanbrengen van een leeflaag. Hiertegen kan nog tot half november bezwaar worden ingediend.
BP 1 t/m 6 Gastvrije hoeve
Sophie Jansen is vanavond bij de Dorpsraad namens de Gastvrije Hoeve. De Dorpsraad vraagt zich af of er nog meer personen zullen worden opgenomen. Het oude
pand wordt inmiddels bewoond. Nummer 6 wordt inmiddels gebruikt als koffieruimte.
Wat wordt er gedaan: een kleine groep mensen wordt opgenomen en waar mogelijk
wordt deze groep ondersteund. Hier kan men met elkaar kennismaken. Er is tevens
een gebedsruimte aanwezig. Mw. Jansen laat weten dat men graag zou zien dat
wandelaars en fietsers een kopje koffie komen drinken en wellicht ook samenwerken
met de gastvrije hoeve. Mogelijke doelgroepen zijn vluchtelingen en /of mensen die
om een of andere reden een plek nodig hebben.
Recreatiesteiger
Recreatie is onderdeel van het areaal van de gemeente en wordt blijvend in onderhoud genomen. De steiger staat in de planning voor 2025 om geïnspecteerd te worden. Mocht er tussentijds gebreken ontstaan dan kan dat worden doorgegeven aan
de gemeente. De heer Boer houdt dit in de gaten
Aanpassingen in Verordening Dorpsraad Nes aan de Amstel
In overleg worden de wijzigingen vastgesteld voor de Verordening Dorpsraad Nes
aan de Amstel. De voorgestelde wijzigingen gaan besproken worden met mevrouw
Snoek van de gemeente. De heer Boer houdt de DR op de hoogte van de voortgang.
Aanpassingen in de Verordening zijn pas definitief nadat ze geaccordeerd zijn door de
DR.
Rondvraag
De heer van Leeuwen vraagt namens Bart Wesselingh een aanvraag voor nieuwe
lampen om de kerk te belichten. De heer van Leeuwen zal om een gespecificeerde
begroting vragen
Rondvraag publiek
Er wordt geen gebruik gemaakt voor de rondvraag.
Dit verslag is opgemaakt op 14 oktober 2020 en ondertekend op 9 november 2020
de secretaris,

de voorzitter,

Inge Ellens

Hermann Ruhe
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