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Opmerking. In dit verslag wordt Dorpsraad afgekort met DR.
1.
Opening / Mededelingen
De vergadering is zonder externe deelnemers. Technisch is het niet gelukt om Nessers digitaal deel te laten nemen.
De heer Ruhe geeft aan dat de ambtelijk secretaris, mevrouw Ellens, op dit moment minder tijd beschikbaar heeft voor de DR. De notulen worden -voor zolang nodig- gemaakt door de heer Boer, productie en
distributie stemt de heer Boer af met mevrouw Ellens. Dat geldt ook voor het Groene Blaadje. Mevrouw
Ellens heeft aangegeven dat in goed overleg met de gemeente besloten is, dat ze per 1 juli a.s. stopt met
haar werkzaamheden als ambtelijk secretaris van de DR. De gemeente gaat op zoek naar een opvolger,
die ingewerkt kan gaan worden.
De heer Ruhe heeft met de wethouder de heer Berkhout, de heer van Rijn en mevrouw Snoek een evaluatie gehad m.b.t. het functioneren van de DR. De gemeente is positief. De heer Ruhe heeft aangegeven dat
de informatievoorziening over bepaalde dossiers beter / sneller kan c.q. moet. Dit is een verbeterpunt. Op
4 mei is er een inhoudelijk overleg over een aantal bouwprojecten, in september komt er een overleg over
de begroting 2022, de formele evaluatie is 1 x per jaar. Het door de gemeente aanstellen van een nieuwe
ambtelijk secretaris is in de evaluatie ook benoemd.
De heren Ruhe en Jurriën hebben op 4 mei a.s. een gesprek met de heren Koppenaal en Van der Leij van
de gemeente Amstelveen. De bouwprojecten in Nes en de status daarvan worden dan besproken. In
concreto: De Zwarte Kat, Amsteldijk Zuid 151, Boetiek Hotel, De Meent, herbouw Kassencomplex Amsteldijk Zuid. Onderdeel van het gesprek is ook de communicatie over (nieuwe) bouwprojecten en de contacten daarover met de desbetreffende ambtenaren.
De heer Ruhe licht toe hoe de plaatsing van het beeld bij het Dorpshuis gegaan is. Aanleiding is het 50jarig bestaan van Dorpshuis De Nesse. Het beeld is een geschenk van de gemeente. De DR vindt het niet
goed dat zij buiten de besluitvorming gehouden is en zal via een mail het Dorpshuis De Nesse en de gemeente daarvan op de hoogte stellen. Daarmee is wat de DR betreft de zaak afgesloten.
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De notulen van de vergadering d.d. 9 maart jl. worden ongewijzigd goedgekeurd. De heer Ruhe bevestigt
dat zowel de notulen als het GB op de site geplaatst worden. De notulen die geplaatst worden zijn in 1e
instantie de “concept notulen” die goedgekeurd zijn door het dagelijks bestuur. Ze worden definitief na
accordering in de DR-vergadering.
De heer Ruhe geeft aan dat hij nog wacht op een reactie van Participe n.a.v. de brief van mevrouw
Plandsoen. Uitgangspunt is om op de site www.nesaandeamstel.nl informatie / link te plaatsen over Participe en de wijkagenten / coaches, zodat Nessers weten waar ze terecht kunnen met vragen over hun welzijn / veiligheid.
De heer Ruhe geeft aan dat hij aan de gemeente bevestigd heeft, dat de DR akkoord is met het voorstel
van de heer Loogman om een slagboom te plaatsen bij de ingang van het golfterrein Amstelzijde en om
daar een 1 richtingsverkeersweg van te maken.
2.
Actielijst
Afgesloten
Openbaar vervoer, Luchtverontreiniging, Dakopbouw Amsteldijk Zuid 175, Participe en Begroting DR.
Site www.nesaandeamstel.nl
Door het aanpassen van een instelling is de vindbaarheid in Google sterk verbeterd. Site is nog in ontwikkeling. De heer Jurriën gaat de mogelijkheden van e-mailadressen verzamelen via de site in kaart brengen,
inclusief de mogelijkheid van het versturen van e-mails / nieuwsbrieven naar Nessers die zich daarvoor
opgeven. De nog openstaande actiepunten pakt de heer Ruhe op. Voorstel is om binnenkort in de DR een
site beheerder aan te stellen, die verantwoordelijk wordt voor de site zodra deze “opgeleverd” wordt.
Snel internet
Getnet heeft aangegeven bij de bewonerscommissie dat het wat hun betreft “on hold” ligt, dat betekent
dat er nu vanuit Getnet geen voortgang is. Frustrerend, zeker ook omdat er vanuit Getnet veel beloofd is
en nu blijkt dat ze dit niet na kunnen komen. De heer Jurriën houdt de DR op de hoogte van de ontwikkelingen.
Pontveer
De heer Van Leeuwen geeft aan dat het nieuwe pontveer eind april in de vaart genomen wordt.
De Zwarte Kat
De gemeente heeft aan de bewonerscommissie laten weten, dat zij vasthouden aan het plan om drie
villa’s te laten bouwen. De bewonerscommissie en de DR vinden dit teleurstellend c.q. frustrerend. Het
college zal de besluit voorleggen aan de raad waarna het ter inzage wordt gelegd gedurende zes weken,
waarna een ieder een zienswijze in kan dienen. Daarna neemt de raad een besluit en kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. De
bewonerscommissie ziet voldoende aanknopingspunten om het standpunt van de gemeente juridisch te
laten toetsen. De DR blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen en steunt de bewonerscommissie.
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De Meent
Er is nog geen afspraak gepland om het 3-hoeks overleg De Meent / DR / Gemeente te formaliseren. Het
wachten is totdat de Gemeente iemand aanwijst. Wordt ook besproken in het overleg op 4 mei. De heer
Plandsoen informeert De Meent over de voortgang.
Bouwproject Amsteldijk Zuid 151
Wordt met de gemeente besproken in het overleg op 4 mei a.s. Kernvraag is of de huidige bebouwing conform de vergunning aanvraag is. Mevrouw Meulenbelt neemt contact op met de belanghebbenden om te
horen hoe de procedure er voor staat.
Pad achter de kerk / Kerkepad
De 1e fase van het herstel is afgerond, namelijk nieuw asfalt. Gemeente heeft aangegeven dat het “binnenkort” afgewerkt wordt.
Grasveld bij Dorpshuis
De gemeente heeft bevestigd dat het opknappen in de planning staat voor “Voorjaar 2021”.
Waarschuwingsbordjes op fietspad Dorpshuis / brug
De heer Ruhe informeert bij de gemeente naar de status / planning.
Nieuwe bewoners verwelkomen
De heren Jurriën, Plandsoen en Beke werken een voorstel uit.
Boetiekhotel
De initiatiefnemer heeft bij de heer Ruhe aangeven, dat er gewerkt wordt aan nieuwe tekeningen die passen binnen het kader van de QuickScan. Staat ook op de agenda voor het overleg op 4 mei a.s.
Verordening / Reglement van orde
De Verordening wordt in april door de gemeente formeel geaccordeerd. De aanpassingen in het reglement van orde zijn wat de DR betreft akkoord. De heer Boer stemt het af met de gemeente, mevrouw
Snoek.
Nieuwe buitenverlichting Kerk
Er wordt gewerkt aan een definitief voorstel met als uitgangspunt “Heldere aanlichting”. Afhankelijk van
de kosten wordt de mogelijkheid van “Kleur” beoordeeld. De initiatiefnemer de heer Wesselingh houdt de
gemeente op de hoogte van de voortgang. Er is nog geen installatie-planning.
Versteviging Amsteldijk
De heren Ruhe en Jurriën hebben met Waternet een gesprek gehad over de verhoging van de Amsteldijk
Zuid. Waternet opent binnenkort een “project-site”, deze link wordt geplaatst op www.nesaandeamstel.nl. Verwachting is dat in Q3 2021 de 1e schetsen beschikbaar komen. Er is nog voldoende ruimte voor
inspraak. Planning is dat de 1e werkzaamheden in 2024 van start gaan.
Onderheid recreatiesteiger
De gemeente heeft bevestigd dat de recreatiesteiger in april in onderhoud gaat.
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Laarzenpad
Er is geen voortgang gemeld op het initiatief van de heer Loogman om een Laarzenpad te ontwikkelen.
Toewijzen woningen in Nes aan Nessers
Het lukt maar niet om helderheid te krijgen in hoe Amstelveen omgaat met woningen die vrijkomen in Nes
aan de Amstel. Nessers krijgen al voorrang, het gaat met name nog om de doelgroep jongeren. De heer
Ruhe en Jurriën bespreken dit met de gemeente in het overleg op 4 mei.
AED’s
De heer Boer gaat uitzoeken welke afspraken er zijn m.b.t. het onderhoud en op welke wijze de AED die
bij Ons tweede huis staat, daarin opgenomen kan worden. Uitgangspunt is dat de DR verantwoordelijk
wordt voor het onderhoud van de AED in de Zwarte Kat, bij Dorpshuis De Nesse en bij Ons tweede thuis.
De heer Boer overlegt met de EHBO Vereniging of het een idee is om Nessers voorlichting te geven over
het gebruik van de AED’s.
3.
Contact met de wijkagenten / buurtregisseurs
De DR mist het structurele contact met de wijkagenten / buurtregisseurs en wil graag het pro-actieve contact herstellen. Zij zijn immers ook een belangrijke schakel in de sociale cohesie van Nes. De heer
Plandsoen gaat contact opnemen. Uitgangspunt is dat indien zij niet aanwezig kunnen zijn bij de DR-vergadering, er voorafgaand aan de DR-vergadering contact is. De heer Plandsoen wordt de contactpersoon.
4.
Vergaderingen digitaal toegankelijk maken
De heer Plandsoen gaat de mogelijkheden inventariseren / uitwerken om de DR-vergaderingen via Zoom
toegankelijk te maken. Einddoel is dat elke vergadering openbaar toegankelijk is en dat er digitaal deelgenomen kan gaan worden, ook als straks de reguliere vergaderingen in het Dorpshuis weer mogelijk zijn.
5.
Communicatie
De heer Boer geeft aan, dat hij er behoefte aan heeft om met elkaar te overleggen hoe de communicatie
met de Nessers optimaal ingevuld kan gaan worden. Denk dan aan punten zoals: Wat kan digitaal? Wat is
de rol van de site? Digitale Nieuwsbrief? De rol van het papieren Groene Blaadje? Kwaliteit en actualiteit
van de informatie? Wanneer doen we het goed? Besloten is om op dit moment niets te veranderen, maar
dat het wel een onderwerp is voor de begroting van 2022.
6.
Binnengekomen vragen
Pad door de polder gesloten i.v.m. broedseizoen. Niet aangegeven
Op de ringdijk staan wandelpaaltjes die ook verwijzen naar het pad door de polder. Halverwege is het pad
echter afgesloten i.v.m. het broedseizoen. Voorstel is om dit op de ringdijk al aan te geven. De heer Ruhe
neemt hierover contact op met de heer Wesselingh.
“Steigers” langs de Amstel
Het maken van een officiële aanlegsteiger aan de Amstel is vergunningplichtig. Het is niet de bedoeling dat
er op eigen initiatief -bijv. door het neerleggen van een pallet- een “steiger” gemaakt wordt. De DR zal
hierop toezien en eventueel in overleg gaan met handhaving.
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Antenne mobiele telefonie in de kerk
De heer Wielstra informeert naar de nieuwe T-Mobile antenne die in de kerk geplaatst zou gaan worden
en vraagt of de DR haar steun geeft aan zijn verzoek aan de beheerder om meer informatie. De DR steunt
dit en zal dat aan de heer Wielstra bevestigen.

