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1 Opening

Helaas is het niet gelukt om via TEAMS te vergaderen waardoor de 4 Nessers die zich
aangemeld hadden niet kunnen deelnemen. Via Whatsapp ging het wel.
Mededelingen
Voortaan zal Dorpsraad met een hoofdletter worden geschreven. De notulen van 9 februari zijn inhoudelijk goedgekeurd. De verschrijving wordt gecorrigeerd.
Actielijst
De Actielijst zal worden bijgehouden door dhr. Jurriën.
Site www.nesaande amstel.nl
Filmpjes over Nes aan de Amstel zullen worden getoond via Youtube. Als er op Google
‘Nes aan de Amstel’ wordt ingetikt, komt de website niet als eerste tevoorschijn. De
website van Nes zou bovenaan moeten staan op Google. Dhr. Ruhe pakt dit op.
Openbaar vervoer/ AMLFLEX
De geplaatste bordjes zijn onduidelijk. Mw. Meulenbelt gaat na of er aan de overkant
ook een bus stopt. Klachten graag wel blijven doorgeven aan de Dorpsraad.
Snel internet
Bij GetNet zal de druk worden opgevoerd in afwachting van overeenstemming van
GetNet met de netwerkbeheerder. Dhr. Jurriën spreekt binnenkort met Andreas.
Pontveer
De oplevering is eind maart / begin april. Dhr. van Leeuwen onderhoudt het contact.
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De Zwarte Kat
De secretaris heeft een email gestuurd aan Nutte Cuperus om contact te leggen met
Sandra Meulenbelt inzake het bestemmingsplan. Er wordt navraag gedaan en het
voorstel van Andreas m.b.t. kleinschalige horeca wordt geïntroduceerd.
Gastvrije Hoeve/ Meent
Dhr. Beke, Plandsoen en Jurriën zijn op bezoek geweest. Er wordt contact gezocht met
dhr. Koppenaal van de gemeente. Het gesprek verliep goed. Er wordt nog contact gezocht met dhr. Van der Leij van de gemeente.
Bouwproject Amsteldijk Zuid 151:
Hier wordt reeds gebouwd. Er zal worden nagegaan of alles verloopt via de vergunningen. De dakserres zijn geplaatst. Deze worden wel ‘blind’ gemaakt. Sandra zal bij Astrid
informeren.
Pad achter de kerk / Kerkepad
De planning is niet geheel duidelijk, dhr. Ruhe doet bij Jan van Tongeren navraag m.b.t.
status en uitvoering.
Grasveld bij Dorpshuis
Dhr. Ruhe doet navraag doen m.b.t. status en uitvoering. Planning voorjaar 2021
Nieuwe bewoners verwelkomen
Het idee is om een ‘wegwijzer’ te maken voor nieuwe Nessers met o.a. een verwijzing
naar de website. Actie punt dhr. Beke, Plandsoen en Jurriën.
Verordening
Is in afrondende fase bij de gemeente. De voorgestelde aanpassingen in het Reglement
van Orde zijn akkoord. Dhr. Boer gaat dit verder uitwerken en stemt het ook af met de
gemeente.
Boetiek Hotel
In afwachting van nieuws zal regelmatig navraag worden gedaan.
Meten luchtkwaliteit
Op de site NSL monitoringstool (nsl-monitoring.nl) wordt aangegeven hoeveel fijnstof
en stikstofdioxide er in de lucht zit. De Dorpsraad houdt de publicatie van de resultaten in de gaten.
Nieuwe buitenverlichting van de kerk
Er is gekeken naar de verschillende mogelijkheden: kleur is duur en minder mooi. Er
komt een voorstel en een prijsopgave.
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Contact met de gemeente
Het contact tussen de gemeente en de Dorpsraad loopt niet op alle dossiers goed. Het
kost soms erg veel moeite om informatie te krijgen. Dit belemmert het functioneren
van de Dorpsraad. De nog openstaande vragen gaan nu aan de wethouders gesteld
worden.
Ingekomen stukken:
Dhr. van der Lelie laat weten dat Waterschap Amstel Gooi en Vecht de dijk gaat versterken mogelijk door een damwand te plaatsen. Hij vindt dat afschuwelijk en hoopt
dat dit niet zal gebeuren in de Nes. E.e.e. kan ook met stortsteen en dat ziet er veel
vriendelijker uit. Dhr. van der Lelie geeft ook aan er een tree van het zwemtrappetje
ontbreekt.
Mw. Plandsoen heeft een ingezonden brief aan de Dorpsraad gestuurd inzake de geestelijke gezondheid van de Nessers in Corona tijd. Zij maakt zich daar zorgen over.
De voorzitter geeft aan dat de gemeente ruim voorzien is van vangnetten. De voorzitter heeft de email uitgezet bij Participe. Hierop is nog geen reactie ontvangen.
Het valt dhr. Nolte op dat als er woningen vrij komen, deze zelden voor de nieuwe generatie Nessers beschikbaar komen. Vraag is of de Dorpsraad hier iets in kan betekenen. Er zal nogmaals contact worden gezocht met de beleidsmedewerker ‘Wonen’ inzake de afspraak om 25% van de woningen aan jonge Nessers toe te wijzen.

Dit verslag is opgemaakt op 13 april 2021 en ondertekend op 13 april 2021
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