Dorpsraad van Nes aan de Amstel
secretariaat: p/a raadhuis
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1180 BA Amstelveen
e-mail: i.ellens@amstelveen.nl
telefoon: (020) 5404948
WEBSITE: WWW.NESAANDEAMSTEL.NL

Informatiebulletin 1/ Januari 2021
Er zal op 11 januari 2021 geen reguliere Dorpsraad vergadering plaatsvinden.
De Dorpsraad leden zullen wel contact met elkaar houden m.b.t. de lopende
zaken.
Op de vergadering van 7 december 2020 is wethouder Frank Berkhout aanwezig om een toelichting
te geven op de aanpassingen in de verordening van de Dorpsraad.
Uit de notulen van 7 december jl.:
Mededelingen:
- De website is online en ziet er mooi uit. Hierbij wordt opgeroepen om foto’s en
andere zaken, zoals club informatie, aan te leveren bij de voorzitter.
- Walter Boer heeft onder de leiding van Sharon Snoek van de gemeente een digitale brainstorm
sessie bijgewoond over participatie bij nieuwbouw. Het dossier Zwarte Kat is een voorbeeld van
hoe het niet moet. Bewoners moeten bij nieuwbouw verplicht vooraf geïnformeerd gaan worden
en betrokken worden.
- De Zwarte Kat. Inmiddels is er een antwoord op de zienswijze. De zienswijze van de Dorpsraad
op het concept bestemmingsplan is afgewezen. Vanaf 13 november 2020 tot 24 december 2020
heeft het definitieve plan ter inzage gelegen. Eenieder heeft daarop weer een zienswijze op
kunnen indienen.
- Boetiekhotel. De plannen voor het Boetiekhotel zijn stilgelegd. Vraag is of er een nieuwe
quickscan wordt uitgevoerd en wat voor een project er nu komt. Er wordt gevraagd naar de
stand van zaken.
- De sloopvergunning voor de sloop van het huisje naast de oude school wordt uitgesteld. De
reden is niet bekend.
- Dhr. Loogman zal bij de volgende Dorpsraad het e.e.a. vertellen over zijn plannen voor
een ‘Laarzenpad’.
- Met ingang van 3 januari 2021 is de bus gaan rijden. De tijdentabel staat op de website. De
route van lijn 149 gaat vanaf Uithoorn Busstation via Nes aan de Amstel – Amstelveen
Busstation. AML Flex wordt op werkdagen omgezet in een vaste uurdienst tot ca. 18:30 uur. Op
alle avonden en in het weekend blijft AML Flex het enige openbaar vervoer.

Aanpassing Verordening
De wethouder geeft een toelichting op de aanpassingen in de Verordening. Deze actie is een
onderdeel van de het nieuwe participatiebeleid. De huidige verordening was aan een update
toe. Belangrijkste wijziging is dat indien er te weinig verkiesbare leden zijn, de dorpsraad
eventueel uit 5 leden kan bestaan. Dit heeft overigens niet de voorkeur
Luchtkwaliteit
Er zijn 2 berichten binnengekomen over de luchtkwaliteit.
1. Meetpunten. De gemeente gaat meetpunten plaatsen. Vraag is of Nes aan de Amstel ook
zo’n meetpunt krijgt. Er komen in totaal 5 meetpunten in Amstelveen. Willem Plandsoen
gaat informeren of Nes ook een meetpunt kan krijgen
2. Houtstook. Er is een folder verspreid met daarin informatie over de negatieve invloed van
houtstook op de luchtkwaliteit. Het advies is om bij windstilte eerst te kijken op de site
“stookalert” om eventuele overlast te voorkomen.
Gastvrije hoeve:
Herman van Veelen van de Dorothy Gemeenschap is vanavond aanwezig bij de vergadering.
Er zijn plannen voor een moestuin, een fiets werkplaats en een open gebedsruimte. Op nr. 1
huist de Dorothy Gemeenschap.
Aanvragen uit het activiteitenbudget
- De scouting vraagt om een bijdrage voor de plaatsing van een stukje kunstgras. Deze
aanvraag ligt ter beoordeling bij de afdeling Wijkbeheer.
- Er is er een aanvraag voor een bijdrage aan de verlichting bij de kerk. Deze aanvraag
is in behandeling.
- Er is er een aanvraag voor een aangepaste versie Kerst aan de Amstel. De alternatieve
kerstactie bestaat uit de mogelijkheid om een kerstpakket bestellen of een doos
amaryllis-bloemen. Daarnaast is er een kerstveiling. De opbrengst van deze actie zal worden
gebruikt voor het onderhoud van het glas-in-lood van het priesterkoor.

PLUKTUIN AMSTELVEEN NU OOK DHL SERVICE PUNT
Behalve de bloemist van het dorp is Pluktuin nu ook een servicepunt van DHL. Dus als je een
pakketje wilt versturen, retourneren of liever bij ons in plaats van thuis wil laten bezorgen,
dat kan nu allemaal op de Pluktuin.
We zijn geopend van dinsdag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.30 uur
Dus voor een boeketje of een pakketje, Annemarie en Gert zien jullie graag op de pluktuin.
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