Actiepuntenlijst Dorpsraad
november - december 2021

Agendapunt

Wie

Wat/actie

Website

Walter en Henk

Snel Internet

Henk en Walter

Hebben gesproken met een 2e aanbieder ‘Crads’. Deze
aanbieder kan voorzien in de gewenste technische structuur.
Wachten op de afspraak met de verschillende partijen

De Zwarte Kat

Henk / Sandra

Bouwproject Amsteldijk z. 151

Hermann en Walter

Grasveld bij dorpshuis

Hermann

Nieuwe bewoners verwelkomen

Henk en Pieter

Boetiekhotel

Wanneer

In december

Hebben een, voor de Zwarte Kat, positieve uitspraak van de
Raad van Staten.
Blijven dit in de gaten houden

Heeft contact gehad met de heer Crielaard en heeft hem
uitgenodigd om meer uitleg te geven hierover.
Pakken dit verder op.

Volgend jaar

Hermann

Heeft een reactie van de Gemeente. De eerste check is terug
van de Provincie.

In december

Verlichting kerk
Begroting DR 2022

Hermann
Hermann / Walter

Wacht de reactie van Bart af
Hebben de begroting in oktober ingediend.

In december

Kassencomplex 181C

Hermann / Sandra

Buurtregisseur

Henk (voorlopig alleen)

Geven door dat de vergunningsaanvraag is ingetrokken.
Claudia stuurt nog 2 vragen door naar Annemarie Malcorps.
Heeft contact gehad met de buurtregisseur

Nesserlaan renoveren

Hermann / Walter

Houden dit in de gaten

Bijdrage Happiness

Hermann / Claudia

Zeggen een bijdrage toe van Euro 500,00

Versteviging Amsteldijk/Waternet
Voortgang dijkverbetering
Verkeerssituatie Amsteldijk
Snelheid binnen de bebouwde
kom

Walter / Henk

Hadden een kennismakingsgesprek met de heer Smit van
Waternet.
Actiepunten onder de aandacht brengen bij de burgemeester
In GB bewoners wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid
Scholen vragen de 30 en 60 km te benadrukken
Gemeente vragen: o.a. 30 km aanbrengen op wegdek
Brief naar AMflex: chauffeurs houden zich niet aan de 30 km
Navragen bij de Gemeente over de Google status Amsteldijk
Stuurt een mail voor meer info.
Vraagt vanuit de Gemeente om het pad bij Google kenbaar te
maken
Vraagt aan mevrouw Pil of dit echt nodig is

Kernenspel DR
Weidevogelpad

Hermann
Hermann / Claudia
Walter
Walter
Walter
Claudia
Walter
Claudia

Rekeningnummer DR

Walter

In november/
december

In november

In november/
december
In november

Status
Het is nu wachten op subsidie
om verder te gaan.
Datum bijeenkomst moet nog
geprikt worden.
Geen verdere actie totdat er
een uitspraak komt.
De vraag om opheldering over
de situatie m.b.t. parkeren
blijft.
De heer Crielaard wordt in
januari uitgenodigd.
Het welkomstpakket is
overhandigd aan een nieuwe
bewoner.
De Gemeente gaat nu verder
met het schrijven van de
overeenkomst.
Er is geen nieuws hierover.
De afhandeling duurt 13
weken.
Geen verdere actie vereist.
Zie de notulen voor de
antwoorden van de
buurtregisseur.
Er wordt nog steeds
gerenoveerd.
Is gedaan.
Indien nodig komt er een
vervolggesprek.

Op 1 december

In november
In november/
december
In november

