Dorpsraad van Nes aan de Amstel
secretariaat: p/a raadhuis
postbus 4
1180 BA Amstelveen
e-mail: i.ellens@amstelveen.nl
telefoon: (020) 5404948
WEBSITE: WWW.NESAANDEAMSTEL.NL

De volgende digitale Dorpsraadvergadering is dinsdag 9 maart
20.00 – 22.00 uur. Aanmelden kan bij i.ellens@amstelveen.nl. U
ontvangt dan de uitnodiging.

Informatiebulletin 3/ Maart 2021
Opening
Mevrouw Ellens beschikt niet over Zoom en kan daarom niet deelnemen. De heer Boer is voor
deze keer notulist. Een openbare vergadering is i.v.m. de overheidsmaatregelen niet mogelijk.
Om de bewoners toch deel te laten nemen kan er via Zoom ingelogd worden. Er zijn 2
bewoners die daar gebruik van maken. Dit is een experiment en zal na afloop van de
vergadering geëvalueerd worden.
Mededelingen
Er is een brief ontvangen van mevrouw Wesseling m.b.t. een voorgenomen dakopbouw bij
haar achterburen, Amsteldijk Zuid 175. De heer Loogman heeft zijn plannen m.b.t. een
slagboom om verkeershinder bij het golfterrein te voorkomen naar de Dorpsraad gestuurd en
vraagt om de mening van de dorpsraad. De heer Ruhe voegt de behadeling hiervan toe aan de
agenda.
Website
De heer Ruhe geeft aan dat de gewenste aanpassingen / uitbreidingen bekend zijn maar dat er
nog geen tijd geweest is om dit op te pakken. De heer Jurriën biedt hulp aan, maar omdat het
specifiek werk is is dat nog niet mogelijk. De heer Jurriën verzamelt input m.b.t. de historie
van Nes / De Zwarte Kat die op de site komt. In het groene blaadje komt wederom de oproep
dat bedrijven in Nes aan de Amstel gratis kunnen adverteren op de site, dat geldt ook voor het
vermelden van activiteiten.
Openbaar vervoer
De dienstregeling is nu zoals AMLFlex deze aangekondigd heeft. Nog te kort om de ervaringen
te beoordelen, ook omdat de scholen dicht waren. In het groene blaadje zal gevraagd worden
om de ervaringen te delen met de dorpsraad.
Snel internet
De heer Ruhe heeft contact gehad met de gemeente en om duidelijkheid gevraagd. Gemeente
gaf aan dat de onderhandelingen stroef verlopen en dat het inderdaad langer duurt dan
gepland. De heer Jurriën heeft vernomen dat de wethouder nu echt meters wil gaan maken.
De dorpsraad kan het proces c.q. de onderhandelingen echter niet beïnvloeden.
Jubileum dorpsraad
De viering van het dorpsraad jubileum kon door de overheidsmaatregelen niet doorgaan.
Besloten is om dit actie punt te laten vervallen. Mogelijk dat er zodra de maatregelen zijn
ingetrokken alsnog wat georganiseerd wordt, al dan niet gemeenschappelijk.

Zwarte Kat
Namens de bewonerscommissie geven mevrouw Meulenbelt en de heer Jurriën een
update. Het is wachten op de reactie van de gemeente. Daar is geen deadline van
bekend. De provincie heeft om een collegiaal overleg gevraagd met de gemeente n.a.v.
de plannen. Wanneer dit overleg is en wat daaruit komt is onbekend. De heer Jurriën
geeft aan dat het niet de verwachting is dat de uitkomst openbaar wordt gemaakt. De
dorpsraad volgt het dossier, maar is inhoudelijk op dit moment niet betrokken.
Gastvrije Hoeve / De Meent
De heer Jurriën, Plandsoen en Beke hebben op 15-02 een afspraak met de
eindverantwoordelijk voor / van De Gastvrije Hoeve. De heer Plandsoen geeft aan dat de
nieuwe naam “De Meent” is. De vergadering geeft aan dat dat verwarrend is omdat er in
Amstelveen al een “Meent” is, de dorpsraad gaat daar echter niet over. Doelstelling van
het overleg is een nadere kennismaking en ook om aan te geven dat er bij Nessers
zorgen zijn over eventuele misstanden en het zich eventueel niet houden aan de
verleende vergunning.
Bouwactiviteiten Amsteldijk 151
De heer Ruhe heeft bij de gemeente gevraagd of de bouwactiviteiten Amsteldijk 151
volgens de verleende vergunning zijn. Daar is nog geen reactie opgekomen. Informeel is
opgevangen dat 1 van de buren bezwaar heeft aangetekend en dat er sprake zou zijn
van een dwangsom.
St Josephschool
Het pand naast de St. Josephschool is gesloopt, conform de verleende vergunning. Bij de
dorpsraad is niet bekend wat de plannen zijn van de nieuwe eigenaar.
Kerkepad
De heer Ruhe heeft navraag gedaan bij de heer van Tongeren, verantwoordelijke bij de
gemeente. “Staat op de planning”, echter nog geen harde datum gecommuniceerd.
Verkeersveiligheid
De heer Ruhe heeft contact gehad met de gemeente over het plaatsen van
verkeersborden. Een 15 km maximumsnelheidsbord aan het begin van het fietspad is
niet mogelijk omdat op fietspaden geen maximumsnelheid geldt. Er komen
waarschuwingsbordjes waaruit blijkt dat het fietspad ook door voetgangers gebruikt
wordt. De dorpsraad is het unaniem eens met deze oplossing.
Boetiek Hotel
De heer Ruhe geeft aan dat de initiatiefnemers een nieuw plan in ontwikkeling hebben.
Op dit moment geen actie nodig vanuit de dorpsraad.
Verordening
De heer Boer geeft aan dat de aangepaste verordening ter afronding bij de gemeente
ligt. Planning is dat deze in maart geformaliseerd wordt. De heer Boer geeft aan dat zijn
planning is om de vergadering van maart de aanpassingen in het Reglement van Orde te
bespreken. N.a.v. de Verordening
-In de vergadering is besloten dat de vrijwilligers vergoeding aan de dorpsraadsleden
per kwartaal uitgekeerd wordt. De heer Boer geeft dit door aan mevrouw Ellens.
Voorbehoud: als de wet voorschrijft dat een vrijwilligersvergoeding per maand
uitgekeerd moet worden, dan wordt het per maand.
-Budget 2021. De heer Ruhe maakt in februari een overzicht van de beschikbare
budgetten en een begroting voor 2021. Er komt 1 Excel met per budget een tabje. De
status van het budget wordt een vast agenda punt.
Meten luchtkwaliteit
De heer Plandsoen geeft aan dat hij nog niet heeft kunnen informeren bij de gemeente of
/ hoe in Nes aan de Amstel de luchtkwaliteit gemeten kan worden. Actie punt blijft open
en schuift door naar maart.
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Nieuwe verlichting van de kerk
De heer Ruhe heeft aan de heer Wesselingh doorgegeven dat het budget voor het nieuwe
lichtplan van de St. Urbanuskerk akkoord is en dat de heer Wesselingh hiervoor contact op kan
nemen met de gemeente. De heer Boer wil dat de dorpsraad betrokken blijft bij de definitieve
plannen / uitvoering. De verlichting van de kerk raakt heel Nes, voorkomen moet worden dat
er een verlichting komt die geen / weinig draagvlak heeft. De heer Ruhe zal dit aangeven bij
het kerkbestuur en ze ook wijzen op eventuele belangen van de direct omwonenden. Blijft een
actie punt.
Regionale Energie Transitie, R.E.S.
De heer Boer heeft online deelgenomen aan een voorlichtingsbijeenkomst over de Regionale
Energie Transitie. Aan alle gemeentes in Nederland is gevraagd waar zij mogelijkheden zien
om zonne- en / of windenergie te realiseren. De gemeente heeft aan de dorpsraad bevestigd
dat zij het district Nes aan de Amstel geen mogelijkheden zien voor windmolens. Mogelijk wel
voor een aantal zonnepanelen, de ligging daarvan is echter zodanig dat dat geen invloed heeft
op Nes aan de Amstel.
Welkom voor nieuwe bewoners
De heer Plandsoen, Jurriën en Beke gaan een voorstel maken waarin aangegeven wordt hoe
nieuwe bewoners in Nes aan de Amstel een hartelijk welkom kunnen krijgen. Let op: de
gemeente mag geen gegevens doorgeven van nieuwe bewoners. Wordt geagendeerd voor de
vergadering in maart. Het idee van een papieren welkomst-boekje met daarin o.a. de
geschiedenis van het dorp, vervalt. Deze informatie gaat op de site komen.
Jaarverslag
De heer Ruhe merkt op dat de definitieve versie van het jaarverslag nog niet beschikbaar is.
De heer Boer uit zijn ongenoegen over het feit dat de Dorpsraadsleden niet op de
conceptversie gereageerd hebben. De heer Ruhe pakt dit verder op.
Parkeren golfbaan
De heer Loogman wil om verkeersoverlast te voorkomen, bij de ontsluiting van zijn terrein
vanaf de Amsteldijk Zuid een slagboom plaatsen en van deze ingangsweg een 1richtingverkeersweg maken. Alvorens hij dit aanvraagt bij de gemeente wil hij de mening van
de dorpsraad weten. De vergadering is unaniem akkoord met het voorstel. De heer Ruhe geeft
dit door aan de heer Loogman.
Dakopbouw Amsteldijk Zuid 175, achterburen mevrouw Wesselingh
Om goed te kunnen beoordeling of de beoogde opbouw bij Amsteldijk Zuid 175 (1 van de
huizen op het terrein van de voormalige melkfabriek) toegestaan is, heeft de dorpsraad
meer informatie nodig. Ook is onduidelijk of de toezegging van de gemeente bij de nieuwbouw
dat er geen opbouw toegestaan is, schriftelijk bevestigd is. De heer Ruhe vraagt aan mevrouw
Ellens wat er bij de gemeente bekend is en ook of er tekeningen zijn.
Aanvragen activiteiten budget
Er zijn geen aanvragen binnengekomen. Mevrouw Meulenbelt stelt voor om zodra dat weer
mogelijk is, om vanuit de dorpsraad “iets” te organiseren voor het hele dorp zodat de
dorpsgenoten elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten en we de gemiste activiteiten een
beetje inhalen.
Rondvraag
De heer Plandsoen geeft aan dat hij de vergader stukken mist zoals deze vooraf aan de
vergadering toegestuurd werden. (Notulen, actie lijst, binnengekomen stukken). De overige
leden sluiten zich hierbij aan. De heer Ruhe bespreekt dit met mevrouw Ellens. Dat geldt ook
voor de definitieve notulen van de december en januari vergadering. M.b.t. de notulen kan de
heer Boer eventueel ondersteunen.
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De heer Plandsoen vraagt of de e-mail van mevrouw Plandsoen is ontvangen en of deze
besproken kan worden. Mevrouw Plandsoen geeft in haar e-mail aan dat ze zich zorgen
maakt over de sociale gevolgen van de overheidsmaatregelen en dat de sociale cohesie
van Nes aan de Amstel daaronder kan gaan lijden. Zij geeft aan graag haar expertise
beschikbaar te stelen. Omdat niet iedereen de mail heeft kunnen lezen stelt de heer Ruhe
voor om deze te behandelen in de maart vergadering. De e-mail zal alsnog gedeeld
worden met daarbij de afspraak dat de dorpsraadsleden al een mening vormen zodat er in
de maart vergadering over besloten kan worden.
Mevrouw Ekkelkamp vraagt of het bij de dorpsraad bekend is dat er op het terrein
Ringdijk b.p. 23b bouwactiviteiten zijn. De heer Boer en de heer Beke bevestigen de
bouwactiviteiten. Er is geen vergunning aanvraag geweest, waarschijnlijk / mogelijk omdat
het gaat om het renoveren van al bestaande bebouwing. De heer Ruhe geeft aan dat dit
op dit moment geen aandachtspunt voor de dorpsdraad is.
De heer van Leeuwen geeft aan dat de nieuwe pont in maart / april in de vaart genomen
wordt.
Evaluatie online vergadering met Zoom en externe deelnemers
Het experiment om via Zoom te vergaderen met een inlog voor Nessers is in deze vorm
niet goed bevallen. Verbeterpunten:
- De ingelogde deelnemers konden de sprekers niet goed horen en niet volledig zien. Dit
kwam omdat niet iedereen via Zoom ingelogd was. Een aantal deelnemers zat fysiek
aan tafel. De mix fysiek / digitaal is met de huidige ondersteuning niet goed Een extra
microfoon en een andere cameraopstelling kan dit eventueel oplossen.
- De Zoom applicatie wordt niet ondersteund door de gemeente Amstelveen, de
secretaris kon dan ook niet deelnemen. Dat is onwenselijk.
Er is nog niet besloten in welke vorm de volgende vergadering zal plaatsvinden. Dat is
afhankelijk van de overheidsmaatregelen. In het Groene Blaadje zal hierover
gecommuniceerd gaan worden. Het Dagelijks Bestuur zal hierover een definitief besluit
nemen.
Nadat de Zoom vergadering is afgesloten, is gezamenlijk de Participatie Enquête ingevuld
waarin aangegeven kon worden wat de ervaringen zijn van de dorpsraad met de gemeente
Amstelveen m.b.t. participatie. Aangegeven is dat we graag een pro-actieve houding zien
vanuit de gemeente, dat we menen dat wij qua kennis / professionaliteit goede input
leveren en dat het Zwarte Kat dossier volgens de dorpsraad een voorbeeld is van zoals het
niet moet.

OPROEPEN
Ervaringen met AMLFlex, we horen ze graag
Mede op basis van onze ervaringen en input heeft AMLFlex de dienstregeling in
Nes aan de Amstel aangepast. Ook de app is verbeterd. We zijn benieuwd naar de
ervaringen. Is het een verbetering? Zijn er verbeterpunten? Of….. ?
Mail je ervaringen naar i.ellens@amstelveen.nl
Informatie voor op de website? Mail ze door
Op onze site www.nesaandeamstel.nl is uiteraard ruimte om lokale activiteiten en
bedrijven onder de aandacht te brengen. Mail je input naar i.ellens@amstelveen.nl
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