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Opmerking. In dit verslag wordt Dorpsraad afgekort met DR.
Opening / Mededelingen
De vergadering is weer in het Dorpshuis De Nesse. Omdat de grote zaal niet op dinsdag
beschikbaar is, is de vergadering verschoven naar maandag. Er zijn gedurende de hele
vergadering twee toehoorders aanwezig en bij de behandeling van het onderwerp Website, drie. Er
was 1 aanmelding om via Zoom deel te nemen, deze persoon is echter niet ingelogd.
De heer Ruhe geeft aan dat hij van de heren Beke en Van Leeuwen een afmelding ontvangen
heeft wegens ziekte. Mevrouw Ellens heeft aangegeven, dat ze verhinderd is. De heer Ruhe is
maandag 7-6 bij mevrouw Ellens langs geweest om haar te bedanken voor haar inzet en heeft
haar namens de DR een cadeau gegeven. Hopelijk is er binnenkort de gelegenheid voor de
andere DR- leden om haar persoonlijk te bedanken voor haar werkzaamheden en inzet.
De gemeente heeft bevestigd dat er vanaf 1 juli a.s. een nieuwe secretaris beschikbaar is,
mevrouw de Vries. Zij zal ingewerkt worden door mevrouw Ellens. De DR complimenteert de
gemeente m.b.t. de voortvarendheid waarmee het opgepakt is en is blij met het resultaat.
De notulen van de vergadering d.d. 11 mei jl. worden ongewijzigd goedgekeurd. De heer Ruhe
plaatst de definitieve notulen op de site.
Praktische invulling c.q. afspraken werkwijze “Dossier eigenaar” / communicatie
In de DR wordt gewerkt met “dossier eigenaars”. De dossier eigenaar is verantwoordelijk voor de
voortgang en actiepunten. Gelet op de breedte aan onderwerpen en de soms lange looptijd van
dossiers is dit een efficiënte werkwijze. Dit betekent wel dat DR-leden zich aan de taakverdeling
moeten houden en als er zaken bij hen komen die bestemd zijn voor de dossier eigenaar, dit intern
moeten doorsturen. Ook moeten ze de externe partij informeren wie m.b.t. dat onderwerp / dossier
binnen de DR het eerste aanspreekpunt is. De dossier eigenaar heeft het mandaat om zelfstandig
over het onderwerp te communiceren, voorwaarde is wel dat de voorzitter en secretaris daarover
altijd inhoudelijk geïnformeerd worden. De dossier eigenaar maakt zelf de afweging of de andere
DR-leden ook geïnformeerd worden. Bij twijfel overlegt de dossier eigenaar met de voorzitter. Als
er een reactie op een mail verwacht wordt, wordt de deadline aangegeven met als afspraak “geen
reactie = akkoord”. Besluiten worden in principe in de vergadering genomen. Uitzondering daarop
zijn zaken die niet kunnen wachten tot de eerstkomende vergadering.
Actielijst
Afgesloten als actiepunt
AED-bordje, Herdenkingskruis Kerk, Werving voor Dorpshuis, Facebook, E-mail tool en Nieuwe
secretaris.
Website www.nesaandeamstel.nl
Op de site kan men zich opgeven voor de E-Nieuwsbrief. De heer Ruhe checkt nog het proces en
of de AVG goed nageleefd wordt. Zit nog in de experimentele fase. Site bezoek wordt inmiddels
ook gemeten, via een gratis tool die op dit moment voldoet. In de DR is er de behoefte om op
papier te zetten wat de doelstellingen van de site zijn, wat de afspraken zijn m.b.t. de infrastructuur

(beheer, inlog, monitoring) en welk bedrag er begroot moet gaan worden om de ambities te gaan
realiseren zoals bijvoorbeeld het houden van online enquêtes en het versturen van ENieuwsbrieven. Besloten is dat na goedkeuring van de DR en onder de supervisie van de DR, het
mogelijk is om binnen de url www.nesaandeamstel.nl een “eigen” site te hebben voor specifieke
activiteiten die onder Nes aan de Amstel vallen. De heer Boer werkt dit verder uit en zal in de
notitie ook de kennis en ervaring van de heer Jurriën en mevrouw Meulenbelt verwerken.
Snel internet
Als lid van de Bewonerscommissie Snel Internet heeft de heer Jurriën op 8-6 een gesprek
met Terrado, dit is de partij die de glasvezel aan zou gaan leggen waardoor er snel intern
mogelijk wordt. Ook in de buitengebieden. De laatste stand van zaken wordt dan
doorgenomen en vooral: gaat er glasvezel komen in het totale gebied Nes aan de Amstel?
De Zwarte Kat
In de Raadsvergadering van 2 juni jl. is de wijziging van het bestemmingsplan definitief
vastgesteld. Het besluit is nog niet officieel gepubliceerd. Zodra dat gedaan is, zal de
Bewonerscommissie bezwaar aantekenen bij de Raad van State. De Bewonerscommissie
gaat over in Vereniging Behoud Cultuur De Zwarte Kat, VBC De Zwarte Kat. Iedereen die
voor het behoud is van de cultuur in De Zwarte Kat kan lid worden. De Dorpsraad steunt dit
initiatief. Op 7-6 heeft de heer Boer in het RTVA-programma 1Amstelveen het standpunt
van de DR toegelicht en aangeven dat de DR meer dan verbaasd c.q. gefrustreerd is over
het definitieve besluit van de gemeente. De DR blijft dit dossier intensief volgen.
De Meent (voorheen De Gastvrije hoeve)
Er is nog geen 3-hoeks overleg geweest tussen Gemeente / De Meent / DR. De DR heeft
hier wel behoefte aan, zodat we met elkaar praten en niet over elkaar. De heer Plandsoen
gaat de betrokkenen benaderen met als doel om in juni / juli een overleg te hebben. De DR
wil graag van De Meent horen wat de plannen zijn, van de gemeente horen wat hun
standpunt is m.b.t. de vergunningen, beleid m.b.t. de handhaving. De activiteiten van De
Meent kunnen een verrijking worden voor Nes aan de Amstel, transparantie en het zich
houden aan de verleende vergunningen zijn daarvoor echter essentieel. De DR benadrukt
dat de Meent hier zelf een grote verantwoordelijkheid in heeft.
Bouwproject Amsteldijk Zuid 151
De heer Ruhe heeft aan de gemeente gevraagd of de bebouwing conform de afgegeven
vergunning is en wat de eventuele afspraken zijn over parkeren. Nog geen reactie
ontvangen. De heer Ruhe houdt de druk erop.
Grasveld bij Dorpshuis
De gemeente heeft bevestigd aan de heer Ruhe, dat het veld in augustus / september
opgeknapt wordt. De geplande werkzaamheden in mei konden niet doorgaan i.v.m.
overvloedige regenval. De gemeente informeert de school en de scouting over de
definitieve planning.
Waarschuwingsbordjes op fietspad Dorpshuis / brug
De gemeente heeft aan de heer Ruhe bevestigd, dat er een verkeersbesluit genomen is dat
de plaatsing van de waarschuwingsbordjes mogelijk maakt. Er is nog geen definitieve
plaatsingsdatum bekend.
Nieuwe bewoners verwelkomen
De heren Jurriën, Plandsoen en Beke hebben een voorstel uitgewerkt waarin aangegeven
wordt hoe nieuwe bewoners in Nes aan de Amstel (inclusief alle gebieden buiten de
bebouwde kom) een warm welkom kunnen krijgen. Het voorstel is akkoord. Basis is een
welkomstmand met (gesponsorde) lokale producten die persoonlijk overhandigd wordt door
een DR-lid. In de mand komt ook korte info over Nes aan de Amstel met een verwijzing
naar de site voor alle informatie. Wordt verder uitgewerkt en is vanaf 1 september a.s.
beschikbaar. De heer Plandsoen informeert bij de gemeente of de adressen van de nieuwe

bewoners beschikbaar zijn binnen de wettelijke mogelijkheden. Alternatief is de
persoonlijke waarneming.
Boetiekhotel
Ongewijzigd. 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
Kerk, gemeente en de initiatiefnemer zijn met elkaar in overleg. De initiatiefnemer, de heer
Wesselingh, houdt de heer Ruhe op de hoogte.
Versteviging Amsteldijk
Ongewijzigd. 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 eerste schetsen
beschikbaar komen. Er is nog voldoende ruimte voor inspraak. Planning is dat de eerste
werkzaamheden in 2024 van start gaan.
Laarzenpad
Ongewijzigd. Er is geen voortgang gemeld op het initiatief van de heer Loogman om een
Laarzenpad te ontwikkelen.
Toewijzen woningen in Nes aan Nessers
Nog steeds geen inhoudelijk gesprek geweest met de gemeente over dit onderwerp. Mevrouw
Meulenbelt gaat contact opnemen met de verantwoordelijke wethouder. Ook zal aangegeven
worden, dat het de DR frustreert dat over dit voor Nes aan de Amstel belangrijke onderwerp geen
inhoudelijke reactie komt.
Contact met de wijkagenten / buurtregisseurs
De heer Plandsoen heeft op 8-6 een gesprek met de wijkagenten. Doelstelling is om informatie uit
te wisselen en ook om te bespreken hoe de DR kan helpen om het gebied Nes aan de Amstel voor
iedereen een prettig woongebied te laten zijn. De wijkagenten hebben overigens al aangegeven
om, zodra er weer openbare vergaderingen zijn, weer vaker aanwezig te zijn. De heer Plandsoen
is dossier eigenaar m.b.t. de contacten met de buurtregisseurs.
Vergunning aanvraag bouw kassencomplex 181 c
Hoewel de DR niet betrokken is bij deze aanvraag omdat het past binnen het bestemmingsplan,
blijft de DR de ontwikkelingen wel volgen. De ervaringen van o.a. De Zwarte Kat en Amsteldijk 151
hebben geleerd dat aanvragen anders kunnen lopen dan verwacht.
Wijkplan
Op 23-06 hebben de heer Ruhe en de heer Boer een gesprek gehad met de heer Beekman,
Beleidsadviseur gemeente Amstelveen, de heer van Ballegooijen, wethouder Amstelveen en het
bestuur van Dorshuis De Nesse. Dit gesprek is op initiatief van de gemeente Amstelveen. Het is
een oriënterend gesprek waarin o.a. gesproken zal worden over de eventuele toegevoegde
waarde van een wijkplan en over de contouren van de 2022 budgetten.
Losse brugleuning brug ringdijk
De heer Ruhe heeft bij de gemeente melding gemaakt dat de brugleuning los zit. Dit is op de
onderhoudslijst gezet.
Sleutelbeheer van paaltjes op de brug
De heer Plandsoen vraagt zich af wie de sleutels heeft van de paaltjes op de brug bij de ringdijk en
hoe dat gaat bij calamiteiten. De heer Ruhe informeert bij de gemeente naar het sleutelbeheer.

Zomerreces / volgende DR-vergadering 14-09
Na de DR-vergadering van juni is er het zomerreces. De volgende DR-vergadering is
gepland op dinsdag 14 september om 20.00 uur in de kleine zaal van het Dorpshuis.
Planning is om weer het “voor-corona” schema op te pakken van elke 2e dinsdag van de
maand. Mochten er wijzigingen komen, dan wordt dat altijd vermeld op de site en via FB
gecommuniceerd. Het Groene Blaadje wordt in de week voorafgaand aan 14 september
verspreid.
Subsidie aanvraag 70-jarig bestaan Nesser Dames Vereniging
Mevrouw Wesselingh geeft een toelichting op de subsidie aanvraag van € 500,- die gedaan
is t.g.v. het 70-jarig bestaan van De Nesser Dames Vereniging. De DR is akkoord.
Voorgestelde aanpassing van De Nesserlaan
De Nesserlaan moet opgeknapt worden. De gemeente wil van de gelegenheid gebruik
maken om de Nesserlaan in te richten als een zogenaamde fietsstraat waar de auto te gast
is. Aan de DR is om een reactie gevraagd. De DR vindt dit geen goed plan, omdat:
- De Nesserlaan is een belangrijke ontsluitingsweg voor Nes aan de Amstel en moet dan
ook voor autoverkeer goed begaanbaar blijven.
- De inrichting als fietsstraat met 1 kleur oogt optisch ruimtelijker dan de huidige inrichting
wat snelheid verhogend zal gaan werken.
- De buurtregisseurs hebben aangegeven, dat ze vanuit het oogpunt van
verkeersveiligheid en handhaving het voorstel om van de Nesserlaan een fietsstraat te
maken, NIET steunen.
De DR ziet t.o.v. de huidige situatie een verslechtering ontstaan, zowel m.b.t. de
verkeersveiligheid en de ontsluiting van Nes aan de Amstel. De heer Ruhe zal de
gemeente informeren, dat de DR het voorstel van de fietsstraat afkeurt en er een voor stander van is om de huidige situatie te handhaven.
Marketingcommunicatieplan Dorpsraad Nes aan de Amstel
De heren Boer en Plandsoen hebben behoefte om op papier te zetten hoe de DR de
doelstellingen die in de Verordening vastgelegd zijn, gaat realiseren. Besloten is dat zij dit
gaan uitwerken in een concept Marketingcommunicatieplan. Zij delen dat in augustus met
de DR-leden.
Rondvraag publiek
Waarom heet De Meent, De Meent. Verwarrend omdat er al een De Meent is?
De heer Ruhe herkent de verwarring en zou zelf ook niet voor deze naam gekozen hebben.
De keuze van een naam valt echter buiten het aandachtsgebied van de DR.
Plaatsen Verkeersbord Doodlopende weg op De Wijde Blik
De heer Ruhe geeft aan, dat de gemeente m.b.t. verkeersborden een terughoudend beleid
heeft. De DR ziet niet de noodzaak om op de Wijde Blik een bord te plaatsen “Doodlopende
weg”. Ook omdat dat precedentwerking kan hebben.
Waarom is er zo’n spanning in de buurt m.b.t. bouwactiviteiten Amsteldijk Zuid 151?
De heer Ruhe geeft aan dat de DR geen objectief beeld heeft van eventuele spanningen in
de buurt m.b.t. de bouwactiviteiten Amsteldijk Zuid 151 en laat deze constatering aan de
vraagsteller. De inhoudelijk betrokkenheid vanuit de DR is vermeld in de actielijst

