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Opmerking. In dit verslag wordt Dorpsraad afgekort met DR.
1.
Opening / Mededelingen
Via Zoom zijn drie Nessers aanwezig bij de vergadering.
De heer Ruhe bevestigt dat er vooraf geen agenda opgesteld is. De voornaamste reden hiervoor is
dat er geen nieuwe onderwerpen zijn en dat de actielijst feitelijk de agenda is. Uitgangspunt is
overigens wel dat er vooraf een agenda is en dat deze ook op de site gepubliceerd gaat worden.
De heren Ruhe en Jurriën hebben op 11 mei 2021 een gesprek gehad met Hoofd Stedelijke
Ontwikkeling en Teamleider Vergunningen van de gemeente Amstelveen. Aanleiding was de
informatievoorziening vanuit de gemeente m.b.t. nieuwe bouwactiviteiten en vergunning
aanvragen. Er is niet inhoudelijk gesproken over dossiers, wel over de processen. Belangrijk
verbeterpunt is dat de DR alles m.b.t. de stedelijke ontwikkeling en vergunningen kan gaan volgen
in het systeem dat de gemeente hiervoor heeft. Dit gaat opgepakt worden met de nieuwe
secretaris. Er is dan geen informatieachterstand meer. Ook is aangegeven dat als er vragen zijn
vanuit de DR er direct contact opgenomen kan worden. Het was een opbouwend gesprek in een
goede sfeer.
De heer Ruhe geeft aan, dat de gemeente twee kandidaten heeft voor de functie van ambtelijk
secretaris. In mei zijn er gesprekken. Mw Ellens en de heren Ruhe en Boer zijn hierbij ook
aanwezig. Definitieve data / tijden stemt de heer Ruhe nog af.
De notulen van de vergadering d.d. 11 april jl. worden ongewijzigd goedgekeurd. De heer Ruhe
plaatst de definitieve notulen op de site.

2.
Actielijst
Afgesloten
Pontveer, pad achter de kerk, Verordening / Reglement van Orde, onderhoud
recreatiesteiger, overleg gemeente m.b.t. vergunningen / bouwzaken, vergadering digitaal
toegankelijk maken.
Site www.nesaandeamstel.nl
Actiepunten m.b.t. de site:
- Plaatsen linkjes naar Participe, Amstelring en buurtregisseurs
- Content over pontveer actualiseren
- Foto’s “oud Nessers” plaatsen
- Overdrachtsdocument opstellen
- Bezoekersstatistieken operationeel maken
De heer Ruhe is vooralsnog de webmaster en pakt de bovenstaande punten op. In het GB
van juni komt een inlegvel waarin opgeroepen wordt om content voor de site aan te
leveren. Mw Meulenbelt levert het inlegvel aan.
Via de site opgeven voor elektronische Nieuwsbrief
De heer Jurriën heeft contact met de heer Geerlings over de functionaliteit op de website
om e-mailadressen te verzamelen en om elektronische nieuwsbrieven te kunnen versturen.
De heer Jurriën maakt een afspraak met de heren Ruhe en Geerlings om te bespreken hoe
dit operationeel gemaakt kan gaan worden. Streven is om in mei bij elkaar te komen.
Facebookpagina Dorpsraad Nes aan de Amstel (Nieuw actiepunt)
Een bewoner heeft de DR erop attent gemaakt, dat de Facebookpagina van de DR niet
meer actueel is. Dat is niet de bedoeling. Mw. Meulenbelt zorgt dat de heer van Leeuwen
de inlog krijgt, zodat de heer Van Leeuwen er weer een actuele en actieve pagina van kan
gaan maken. Daar waar nodig vindt content afstemming plaats met de heer Ruhe die de
website beheert.
Snel internet
Geen nieuwe informatie. De DR deelt de frustraties van de bewoners, zeker ook omdat er
veel beloofd is. De DR stuurt een brief naar Getnet en de gemeente waarin de zorgen /
frustraties geuit worden en waarin om opheldering gevraagd wordt. De heer Jurriën voorziet
mw Meulenbelt van input, zodat zij de brief kan versturen. Planning: mei.
De Zwarte Kat
Op 20 mei a.s. wordt in de Raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur het voorstel
besproken om de vergunning te verlenen voor de bouw van de voorgestelde drie villa’s. Op
2 juni is er de Raadsvergadering waarin het bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld.
Er is op 20 mei de mogelijkheid om digitaal de zienswijze toe te lichten. De DR en de
bewonerscommissie gaan hiervan gebruik maken. De heer Jurriën en mevrouw Meulenbelt
bereiden dit voor.
De Meent
De gemeente heeft aangegeven, dat zij wachten op informatie van De Meent n.a.v. van de
vragen die de gemeente aan De Meent gesteld heeft. De DR blijft de ontwikkelingen
volgen.
Bouwproject Amsteldijk Zuid 151
De DR heeft kennisgenomen van de brief die de advocaat van de omwonenden naar de
gemeente gestuurd heeft. De DR is hierin echter geen partij. Wel zal de DR navraag doen
bij de gemeente over wat er in de vergunning opgenomen is over het parkeren.
Omwonenden hebben namelijk geconstateerd, dat er niet geparkeerd wordt op eigen
terrein en zijn bang dat de parkeerdruk op de Pastoor van Zantenlaan toeneemt. De heer
Boer neemt contact op met de gemeente om dit helder te krijgen.
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Grasveld bij Dorpshuis
De gemeente heeft bevestigd, dat het opknappen in de planning staat voor “Voorjaar 2021”. De
heer Ruhe informeert bij de gemeente naar de status.
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, dat besproken kan worden in de
vergadering van juni.
Boetiekhotel
De initiatiefnemer heeft bij de heer Ruhe aangeven, dat er gewerkt wordt aan nieuwe tekeningen
die passen binnen het kader van de QuickScan. Geen nieuwe ontwikkelingen.
Nieuwe buitenverlichting Kerk
Er is een nieuwe offerte ontvangen. Kerkbestuur en gemeente bespreken de financiële
mogelijkheden. De initiatiefnemer, de heer Wesselingh, houdt de DR 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.
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 met de je juiste persoon in gesprek te komen over het toewijzen van
woningen in Nes aan Nessers. Onder het motto “de aanhouder wint” blijft het een actiepunt.
AED’s
De AED bij Ons Tweede Huis is weer operationeel, er komt nog wel een nieuwe buitenkast. Het
Tweede Thuis neemt deze AED in onderhoud. De DR waardeert dit zeer. De EHBO Vereniging
heeft bevestigd dat de AED in De Zwarte Kat en bij Het Dorpshuis ook operationeel zijn en dat de
EHBO Vereniging verantwoordelijk is voor het onderhoud. De vereniging heeft op dit moment geen
capaciteit om een AED-instructie te organiseren. Het bordje in De Zwarte Kat dat verwijst naar de
AED wordt vervangen als onderdeel van het reguliere onderhoud en wordt dan ook betaald door
de DR. Er wordt geen nieuw bordje geplaatst, het is een vervanging. De heer Van Leeuwen maakt
dit in orde.
Contact met de wijkagenten / buurtregisseurs
De heer Plandsoen heeft geen terugkoppeling gegeven op dit actiepunt.
Pad door de polder gesloten i.v.m. broedseizoen. Niet aangegeven.
De heer Ruhe heeft navraag gedaan bij de heer Wesselingh. De heer Wesselingh geeft aan, dat
de beheerder van het pad er bewust voor gekozen heeft om het pad open te laten. Er staan wel
verbod bordjes, er is geen afsluiting. Er is een ontmoedigingsbeleid en de beheerder gaat uit van
eigen verantwoordelijkheid. Na het broedseizoen zal de DR vragen om een evaluatie.
3.
Vergunning aanvraag bouw kassencomplex 181 c
De heren Ruhe en Jurriën hebben in hun gesprek met de gemeente d.d. 11-05 ook geïnformeerd
naar de vergunning aanvraag voor de bouw van een kassencomplex Amsteldijk Zuid 181. Deze
aanvraag past in het bestemmingsplan. Geen actiepunt voor de DR.
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4.
Inventarisatie oorlogsmonumenten in Amstelveen
Bij de DR is een verzoek binnengekomen om informatie over het oorlogsmonument dat bij
de kerk staat. Alle oorlogsmonumenten worden namelijk in kaart gebracht en van dit
monument ontbreekt er informatie. Het verzoek is doorgeven aan het kerkbestuur.
5. Wijkplan
In tegenstelling tot de Bewoners Initiatief Groepen hoeft de DR geen wijkplan te maken, dit
is ook afgestemd met de wethouder. Vanuit de werkgroep Sociale Samenhang is het
verzoek gekomen om te overwegen om er wel 1 te maken. De heer Boer neemt contact op
met de werkgroep, het Dorpshuis zal hierbij ook betrokken worden. Besluitvorming over het
eventueel opstellen en de inhoud vindt plaats in de DR.
6. Evaluatie digitale vergadering
De deelnemers geven aan dat ze liever alle DR-leden in beeld hebben en dat het soms
lastig is om de DR-leden te verstaan. Verbeterpunten.
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