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Informatiebulletin 2/ Februari 2021
1. Uit de notulen vergadering d.d. 12-01-2021:
-De goedgekeurde notulen en het Groene Blaadje worden op de nieuwe website geplaatst.
-I.v.m. de corona beperkingen vervalt de toelichting van de heer Loogman op zijn plan voor
een zogenaamd ‘Laarzenpad’. Tevens vervalt de toelichting van Waternet op de geplande
werkzaamheden aan de Amsteldijk Zuid.
2. Actielijst
Website: er is een aantal nieuwe foto’s geplaatst. Uitgezocht wordt of het ook mogelijk is om
een filmpje te plaatsen. Content kan worden gestuurd naar info@nesaandeamstel.nl. Nesser
bedrijven kunnen gratis hun bedrijf op de site promoten. Tevens kan er een item op het
digitale prikbord worden geplaatst. Er wordt voorgesteld om een digitale nieuwsbrief te maken,
hiervoor moet echter eerst een inschrijfformulier gemaakt worden. Andere zaken, zoals club
informatie kan ook worden aangeleverd. In het Groene Blaadje komt een oproep om content
aan te leveren. De DR behoudt zich wel het recht voor om de aangeleverde content aan te
passen, uiteraard in overleg.
Openbaar vervoer: de route en dienstregeling staan op de website. De ervaringen blijven
gemonitord worden.
Snel internet: op dit moment is er geen nieuws.
Woonagenda: tot op heden is er geen contact geweest met de beleidsambtenaar Woonzaken.
Destijds is afgesproken dat in de kern 25% van de beschikbare woningen gereserveerd zijn
voor Nessers. Vraag is of de HAT-eenheden gereserveerd kunnen worden voor jongeren uit
Nes. Sandra Meulenbelt neemt contact op met de gemeente.
Zwarte Kat: vraag is of de bewonerscommissie nogmaals bij elkaar komt. Er wordt
medegedeeld dat dit voorlopig niet zal gebeuren. Op dit moment worden de zienswijzen door
de ambtenaren behandeld. Vraag is of er nog een ‘second opinion’ gevraagd is bij een expert
m.b.t. de horeca exploitatie. Henk Jurriën vraagt dit na.
Gastvrije Hoeve: Willem Plandsoen stelt voor om een afspraak te maken met de nieuwe
directeur. Uitgangspunt is om een goede verstandhouding te hebben. Vraag is of er toch
asielzoekers aanwezig zijn. Willem Plandsoen en Henk Jurriën zullen in gesprek gaan.
Verkeersveiligheid: Hermann Ruhe zal navraag doen m.b.t. de bordjes bij het fietspad.

Verordening: m.b.t. de verordening is er overleg geweest met wethouder Berkhout en
mw. Snoek. Is in de afrondende fase.
Meten luchtkwaliteit: Willem Plandsoen heeft hierop nog geen actie ondernomen.
Actiepunt schuift door.
3. Bouwactiviteiten Amsteldijk 151
Onduidelijk is of de bouwactiviteiten op Amsteldijk 151 voldoen aan de afgegeven
vergunning. Sandra Meulenbelt gaat navraag doen.
4. Aanvragen:
De Jonge Woudlopers hebben een aanvraag ingediend voor het opknappen van het
voetbalveld en voor het opknappen van de picknickbank. Deze aanvraag is akkoord.
Het rest bedrag van het sociale samenhang budget is toegekend aan Bart Wesselingh voor
het aankopen van duurzame verlichting bij de kerk.
Mw. Van den Ancker heeft een aanvraag ingediend voor een attentie voor eenzame
ouderen. Deze aanvraag is goedgekeurd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Digitaal bijwonen Dorpsraadvergadering dinsdag 9 februari 20.00 uur
Wegens de maatregelen van de overheid en daardoor de sluiting van het Dorpshuis, is het in
ieder geval deze maand niet mogelijk de Dorpsraad vergadering fysiek (live) bij te wonen. Dat
vinden we jammer, want we betrekken graag onze dorpsgenoten bij wat er speelt en willen
jullie daar ook inspraak in geven.
Daar hebben we een goede oplossing voor gevonden:
Deze maatregelen zijn een goede aanleiding om een verdere stap in de digitale wereld te
nemen. Je kunt de komende maanden daarom de Dorpsraad vergadering digitaal bijwonen via
Zoom, een zogenaamd video meeting platform.
De procedure zal hetzelfde zijn als normaal, waarbij je vanaf 20 uur de vergadering in kan
door gebruik te maken van de onderstaande link:
https://us02web.zoom.us/j/88917065713
Handig om vooraf vast uit te zoeken hoe zo'n platform precies werkt en wellicht te
experimenteren met iemand als test. Vraag een vriend, buur of familie om hulp als je er niet
uitkomt.
Als je toch nog vragen hierover hebt, nog extra hulp wilt, geen hulp kunt vinden, bel dan met:
Willem Plandsoen 06-24551062 (Dorpsraad ICT Helpdesk:-)
Door de optie van digitaal bijwonen aan te bieden, verwacht de Dorpsraad dat er zo ook meer
mensen laagdrempelig kunnen deelnemen: de maatregelen van de overheid zijn wat dat
betreft een goede aanleiding deze stap eindelijk te maken.
We kijken met veel plezier uit naar jouw digitale aanwezigheid!
Tot 9 februari!
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