Dorpsraad van Nes aan de Amstel
Secretariaat: p/a Raadhuis Amstelveen
Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
E-mail: nesaandeamstel@amstelveen.nl
Website: www.nesaandeamstel.nl

Notulen Dorpsraadvergadering
Datum:
Locatie:
Datum verslag:
Kopie aan:

9 november 2021
Dorpshuis, kleine zaal
12 november 2021
Gemeenteraad, B&W

Aanwezig
De heren H. Ruhe, H. Jurriën, W. Boer, E. van Leeuwen en P. Beke, mevrouw S. Meulenbelt
en mevrouw C. de Vries (via Teams)
Afwezig
De heer W. Plandsoen.
Mevrouw Meulenbelt verlaat de vergadering om 21.05 uur.
Notulist
Mevrouw C. de Vries, secretaris
Opmerking: in dit verslag wordt de Dorpsraad afgekort met DR.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat mevrouw De Vries via Teams deelneemt aan de vergadering en
dat de heer Plandsoen afwezig is.
3. Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Actiepuntenlijst
 Website:
De heren Boer en Jurriën hebben gesproken met een 2 e aanbieder genaamd ‘Crads’.
Het voordeel dat deze aanbieder kan voorzien in de gewenste technische structuur
m.b.t. participatie. De prijs van Crads is vergelijkbaar met die van Wijkconnect. Het is
nu wachten op de subsidie om hiermee verder te gaan.


Snel internet:
Afgelopen maand is er een gesprek geweest met wethouder Ellermeijer over het wel of
niet doorgaan van een glazvezel netwerk. Op 15 november is er een afspraak met alle
partijen in de kleine zaal van het Dorpshuis, om alles helder te krijgen.
De afspraak geschiedt in kleinere setting met vertegenwoordigers van de Gemeente,
Getnet, de DR (de heren Ruhe en Boer) en de bewonerscommissie (de heer Jurriën).
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Het is nog niet duidelijk of KPN aanwezig is op de bijeenkomst. De DR vindt het wel
belangrijk dat er, in ieder geval, iemand van Glaspoort (KPN joint venture met een
pensioenfonds) aanschuift bij het overleg. Dit om te voorkomen dat vragen
ontbeantwoord blijven.
Actie: mevrouw De Vries huurt de kleine zaal in het Dorpshuis en vraagt aan mevrouw
Van Kampen of Glaspoort aanwezig kan zijn tijdens de bijeenkomst.


De Zwarte Kat:
De uitspraak van de Raad van Staten is positief voor De Zwarte Kat. Het belangrijkste
punt (dat men niet mag bouwen in de bufferzone) is volledig serieus genomen. Totdat er
een uitspraak komt, wat nog lang kan duren, wordt er geen verdere actie ondernomen.



Bouwproject Amsteldijk Zuid 151:
De vraag om opheldering over de situatie met betrekking tot parkeren blijft.



Grasveld bij Dorpshuis:
De heer Ruhe heeft met de heer Crielaard gemaild. De heer Crielaard komt in de
Dorpsraadvergadering van december meer uitleg geven hierover.
Actie: mevrouw De Vries stuurt de heer Crielaard de datum en locatie door.



Nieuwe bewoners verwelkomen:
De heren Jurriën en Beke zijn bij een nieuwe bewoner geweest voor het overhandigen
van een welkomstpakket Het pakket bestaat uit tegoedbonnen van plaatselijke
ondernemers. Zowel de nieuwe bewoners als de bedrijven vinden dit erg leuk. Andere
ondernemers hebben nu ook aangegeven om mee te doen.
Integratie kan bevorderd worden door nieuwe buren uit te nodigen voor een kopje
koffie. Bestaande bewoners kunnen melden aan de DR als er nieuwe buren zijn.
Actie: de heren Jurriën en Beke pakken dit verder op.



Boetiekhotel:
De eerste check van het bouwplan is terug van de Provincie. De Gemeente gaat nu
verder met het schrijven van de anterieure overeenkomst.



Verlichting kerk:
Er is geen nieuws hierover.



Begroting DR 2022:
De begroting is in oktober ingediend. De afhandeling duurt 13 weken.



Kassencomplex Amsteldijkzuid 181 c en d:
De vergunningsaanvraag is ingetrokken. Mevrouw De Vries heeft twee vragen van de
DR, inzake de intrekking, doorgestuurd naar mevrouw Malcorps. Er is geen verdere actie
vereist, maar dit agenapunt blijft wel staan om e.e.a. in de gaten te houden.



Buurtregisseur:
De heer Jurriën heeft contact gehad met de buurtregisseur m.b.t. de volgende punten:
hangjongeren, diefstal fiets en duiven en problemen snelheid op de dijk.
Volgens de buurtregisseur wist hij wel af over de diefstal van de duiven, maar niet over
de hangjongeren en over de diefstal van een fiets. Wat de snelheid op de dijk betreft is
dit volgens hem moeilijk te handhaven. Oproep aan de bewoners: doe altijd aangifte
zodat de politie een goed overzicht heeft.



Nesserlaan renoveren:
Er wordt nog steeds gerenoveerd. De DR was niet op de hoogte van de afsluiting van de
Nesserlaan op dinsdag 9 november 2021.
Op de volgende websites staan wegwerkzaamheden in Amstelveen en Nes aan de
Amstel vermeldt:
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-

https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/verkeer-envervoer_verkeer_wegwerkzaamheden
- https://live.andes.nl/amstelveen/
Actie: mevrouw De Vries vraagt aan mevrouw Pranger waarom de Nesserlaan vandaag
was afgesloten.


Bijdrage Happiness:
Er is een bijdrage van Euro 500,- toegezegd.
Actie: de heer Ruhe stuurt de bankgegevens door aan mevrouw De Vries en zij zorgt
voor de betaling.



Versteviging Amstelijkdijk/Waternet/voortgang dijkverbetering:
De heren Jurrien en Boer hadden een prettig gesprek met de heer Smits van Waternet.
Inhoudelijk is er niets te melden. Indien nodig komt er een vervolggesprek.

Agendapunten:
-

Buurtregisseur en veiligheid
De burgemeester komt op 1 december naar de Nes. De buurtregisseur wil graag dat de
DR hierbij aansluit. De bijeenkomst geschiedt in kleinere setting. Er zullen maximaal 7
personen (eventueel 2 personen van het Dorpshuis) met de Burgemeester zitten om van
gedachten te wisselen. Tijdstip is van 11.00-13.00 uur.
Actie: de heer Ruhe maakt een agenda voor deze dag.

-

Snelheid binnen de bebouwde kom Nes aan de Amstel
Kernvraag is wat er gedaan kan worden om ‘de snelheid’ eruit te halen. De volgende
oplossingsrichtingen zijn vastgesteld:
 Door blijven gaan met zelf meten zoals mevrouw Verhegge dat nu doet en deze
informatie delen met de gemeente en op de site van Nes aan de Amstel
 In het Groene Blaadje de bewoners wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. De
indruk bestaat dat er ook bewoners zijn die zich niet aan de snelheid houden.
Actie: de heer Ruhe en mevrouw De Vries pakken dit op.
 Aan de school vragen om op ouderavonden en in gesprekken met ouders het belang
van de 30 en 60 km te benadrukken. Actie: de heer Boer pakt dit op.
 Aan de gemeente vragen om prioriteit te geven aan het herstellen van de
fietsstroken, op het wegdek 30 km aan te brengen en om in de 30 km zone een
zogenaamd ‘smiley bord’ te plaatsen. Actie: de heer Boer pakt dit op.
 In het overleg met de buurtregisseur en de burgermeester op 1 december a.s. de
actiepunten van de gemeente onder de aandacht brengen. Actie: de heer Ruhe pakt
dit op.
 Brief naar AMLflex waarin we aangeven dat we geconstateerd hebben dat hun
chauffeurs zich niet altijd houden aan de 30 km. Actie: de heer Boer pakt dit op.
 Structurele / ingrijpende maatregelen combineren met het wegonderhoud n.a.v. de
Dijkverbetering, dit is echter pas in 2023 / 2024.
 Bij de gemeente navragen wat bij Google de status is van de Amsteldijk-Zuid in de
navigatiesystemen. Dit moet GEEN voorkeursroute zijn. Actie: mevrouw De Vries
pakt dit op.
 Opgemerkt wordt dat de wegversmallingen die er vroeger waren weliswaar goed
werkten om de snelheid te verlagen, maar dat deze ook voor ongelukken zorgden.
Om die reden zijn ze vervangen door verkeersdrempels.

-

Kernenspel DR:
De heer Boer stelt dit Kernenspel voor met als doel nog beter te functioneren als DR.
Vragen die voorbijkomen tijdens het spel zijn: wat voor DR wil je zijn, wat kan beter,
hoe functioneer je momenteel als DR, wat zijn de taakverdelingen, hoe klaar je als team
de klus, etc. De vraag van de heer Boer is of er hiervoor behoefte bestaat. Actie: de
heer Boer stuurt een mail voor meer info, datamogelijkheden en achtergrond info.
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-

Aanvraag stofzuigers (stofdoekenclub Urbanuskerk Nes aan de Amstel)
Er wordt Euro 160,00 toegekend aan de stofdoekenclub.
Zoals de voorgaande jaren krijgen ‘vrienden van Urbanus’ (Kerst) Euro 500,00 en ‘de
levende kerststal’ Euro 400,00. De bedragen worden toegekend zodra het zeker is dat
alles doorgaat.

-

Digitaal versturen Groene Blaadjes
De digitale Groene Blaadjes worden verstuurd naar inwoners van de buitenranden van
Nes aan de Amstel en naar de buurtregisseur.

5. W.v.t.t.k.
- Weidevogel pad
Mevrouw Meulenbelt merkt op dat het Weidevogel pad (fietsers, voetgangers) niet in
Google staat. Verzoek is om dat vanuit de gemeente bij Google kenbaar te maken, zodat
het opgenomen wordt. Actie: mevrouw De Vries pakt dit op.
- Seniorenorkest / Bridgeclub:
Het seniorenorkest wil graag op de website vernoemd worden. Dat is mogelijk en er kan
eventueel ook een logo geplaatst worden.
Dit geldt ook voor de bridgeclub. De foto van hun 25-jarig bestaan is geplaatst op de
homepage.
6. Rondvraag
Waternet: er is nog niets gehoord over de zienswijzen.
Rekeningnummer DR: de Gemeente vraagt om een IBAN-nummer van de DR.
De DR heeft geen eigen rekeningnummer en prefereert dat de budgetten, zoals altijd,
via de Gemeente gaan. De DR is bovendien geen rechtspersoon.
Actie: de heer Boer doet navraag hierover bij mevrouw Pil.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.36 uur.
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