Actiepuntenlijst Dorpsraad
oktober – november 2021
Agendapunt

Wie

Wat/actie

Wanneer

Status

Website

Walter en Henk

informeren bij andere aanbieders.

in oktober

Snel Internet

Henk en Walter

in oktober

De Zwarte Kat

Henk / Sandra

informeren wanneer de bijeenkomst plaatsvindt met
Getnet, KPN, de Gemeente en de Dorpsraad. Henk is
voorzitter van de bewonerscommissie.
informeren over de procedure bij de Raad van staten

De aanvraag van
Wijkconnect ligt bij Jolien.
Datum bijeenkomst moet
nog geprikt worden.

Bouwproject Amsteldijk z. 151

Hermann en Walter

hebben morgen een afspraak met de heer Biermans.

12 oktober

Grasveld bij dorpshuis

Hermann

in oktober

Nieuwe bewoners verwelkomen

Henk (voorlopig alleen)

Boetiekhotel

Hermann

vraagt aan Geert Crielaard om tekst en uitleg te
komen geven tijdens een van onze vergaderingen.
maakt een kaart en zoekt extra sponsors, o.a.
Pluktuin, voor het welkomstpakket
wacht de reactie (opstellen overeenkomst) van
Annemarie af

Verlichting kerk

Hermann

wacht de reactie van Bart af

in oktober/november

Begroting DR 2022

Hermann / Walter

doorlopend

Kassencomplex 181C

Hermann / Sandra

Buurtregisseur
Nesserlaan renoveren
Verkeerssituatie Amsteldijk

Henk (voorlopig alleen)
Hermann / Walter
Walter / Henk

Dienen de aanvraag voor 2022 in, inclusief de
aanvraag voor de ontwikkeling van het Digitaal
Participatie Platform.
buigt zich over deze zaak, samen met de overige leden
van de Dorpsraad. Sandra mailt informatie over de
komende omgevingswet.
neemt contact op met de buurtregisseur
houden dit in de gaten
Bespreken de situatie met wethouder Ellermeijer

Bijdrage Happiness

Hermann / Claudia

Informeren bij de gemeente hoeveel het resterende
budget bedraagt

in oktober

Versteviging Amsteldijk/Waternet

Walter / Henk

hebben een kennismakingsgesprek met de heer Smit
van Waternet.

29 oktober

19 oktober

19 oktober komt de zaak
voor de rechter. Intussen is
de Zwarte Kat weer
geopend als winkeltje.
Hermann stuurde een rappel
naar Louis van der Leij,
maar nog geen reactie.

in oktober
eind oktober

Ligt bij de provincie om de
laatste plooien glad te
strijken.
Bart heeft gebeld dat hij het
druk had en dat hij het
oppakt.
Aanvraag is ingediend.

in oktober

Annemarie heeft gereageerd
(zie notulen).

in oktober
in oktober
in oktober

Nog niet gebeurd.
De renovatie is verlengd.
Met wethouder Ellermeijer
gesproken. Hij komt langs
om de situatie te bekijken.
Er is nog niet gesproken
over een invulling.
Claudia heeft een mail
gestuurd en wacht het
antwoord af.

