VERSLAG

Onderwerp

Dorpsraadvergadering

Datum bespreking

10 november 2020

Plaats Hooiberg Henk Jurriën
Amsteldijk Zuid 92
Datum verslag 12 november 2020
Opgesteld door Inge Ellens
Doorkiesnummer (020) 540 47 27
E-mail i.ellens@amstelveen.nl

de heren Ruhe, van Leeuwen, Beke,
Boer, Jurriën, Plandsoen, mw. Meulenbelt
Aanwezig:

Afwezig:
Kopie aan

geen
Gemeenteraad, B&W

1 Opening
. In verband met de corona beperkingen is het Dorpshuis nog gesloten en vindt de
vergadering plaats in de hooiberg, Amsteldijk 92. Het betreft een besloten vergadering die voldoet aan uitgangspunten van de noodverordening. Vanavond vindt de
vergadering plaats in de hooiberg bij Henk Jurriën.
2. Mededelingen
- De Pastoor van Zantenlaan heeft last van parkeerdruk. Wellicht komt dit omdat er
veel inval krachten zijn in de school.
- De voorzitter zal half december contact opnemen met dhr. De Vries van
Connexxion inzake het openbaar vervoer.
- Dhr. Plandsoen heeft een opzet gemaakt van een nieuwe actielijst. Iedereen zou
deze moeten kunnen aanvullen.
- Het project website is wegens familie omstandigheden enigszins vertraagd.
- Er stond een filmpje op YouTube over Nes aan de Amstel. Dit filmpje zou leuk
zijn voor de website.
3. Actielijst
- Dhr. Plandsoen heeft een opzet gemaakt van een nieuwe actielijst. Iedereen zou
deze moeten kunnen aanvullen.
- De sloop van de Amsteldijk Zuid 137 is vergunningsvrij.
- Website: helaas is het nog niet gelukt om de website in de lucht te krijgen.
- Glasvezel/ internet: achter de schermen heeft Andreas van KetNet wel het
e.e.a. opgelost. De initiatiefnemers geloven dat het niet meer gaat lukken. De
druk neemt toe. Er komt geen informatie en men heeft zich wellicht verkeken.
Van de gemeente komt alle assistentie maar deze komt er ook niet doorheen.
Men had gehoopt dat diit project goed zou gaan lopen. Er wordt voorgesteld om
een email te sturen naar KetNet. KPN doet niets in het buitengebied.
Zwarte Kat: er is een bijeenkomst geweest van de bewonerscommissie en leden
van de Dorpsraad waarin het concept aanpassing bestemmingsplan is besproken.
Bij de gemeente is bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde aanpassingen c.q.
bouwplannen. Mevrouw Malcorps
ligt inmiddels bij de gemeente. Namens de Dorpsraad is een brief gestuurd
aan B&W. Mw. Malcorps van de gemeente zal de nota van beantwoording
opsturen.
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De Gastvrijehoeve: dhr. Paul van Oosten gaat de organisatie verlaten na de
afronding van een aantal projecten. Hij zal vervangen door mevrouw Hanneke
van Bezooijen. Er zal worden gevraagd om een kennismakings gesprek. En zal
aan de gemeente laten weten dat er bij de ‘ Gastvrije hoeve’ mogelijk personen
rondlopen zonder paspoort. Dat was niet de afspraak. E.e.a. zal door Henk en
Willem onder de aandacht worden gebracht bij de gemeente, diaconie en de
buurtregisseur.
- M.b.t. de Amsteldijk Zuid 151 zal e.e.a. in de gaten worden gehouden. Op dit
moment wordt er een oprit gemaakt. M.b.t. deze werkzaamheden zal een bezwaar
worden ingediend.
Bereikbaarheid bewoners van Nes aan de Amstel.
Dhr. Plandsoen geeft aan dat, indien de bewoners van Nes snel bereikt moeten worden, er geen manier is om dat te kunnen en stelt voor om mail gegevens in het
Groene Blaadje te zetten. De voorzitter geeft aan dat dit niet mag in het kader van
de privacy. Als het nodig is kan iedereen elkaar snel vinden. Tevens geeft dhr.
Plandsoen aan om nieuwe bewoners een bloemetje o.i.d. aan te bieden. Ook stelt hij
voor om het Nesser Boekje nieuw leven in te blazen.
Pad achter de kerk:
Is in behandeling bij Wilco van Rijn
Zwarte Kat: Er wordt gewacht op de nota van beantwoording.
Recreatiesteiger
De steiger zal in april 2021 een kleine onderhouds beurt krijgen.
Aanpassingen in Verordening Dorpsraad Nes aan de Amstel
De gemeente heeft gereageerd op onze terugkoppeling. De heer Boer heeft een
voorstel gemaakt waarin gereageerd wordt op de reactie van de gemeente. Dit voorstel is akkoord met de toevoeging dat bij afwijzing van een Dorpsraad advies, de gemeente dit schriftelijk moet beargumenteren. Belangrijkste aandachtspunt is het
aantal Dorpsraadsleden: de huidige 7 handhaven, terug naar 5 of in de verordening
een 7/5 constructie opnemen? De heer Boer zorgt ervoor dat de Dorpsraad reacties
met de gemeente besproken wordt.
Rondvraag
De heer van Leeuwen heeft bericht gehad van dhr. Wesselingh mbt de verlichting bij
de kerk. In december zal dit punt nogmaals op de agenda komen.

Dit verslag is opgemaakt op 12 november 2020 en ondertekend op 8 december 2020
de secretaris,

de voorzitter,

Inge Ellens

Hermann Ruhe
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