Actiepuntenlijst Dorpsraad
december 2021

Agendapunt

Wie

Wat/actie

Wanneer

Status

Website

Walter en Henk

in december

Het budget is inmiddels
goedgekeurd.

Snel Internet

Henk / Walter

De Zwarte Kat

Henk / Sandra

wachten op budgetgoedkeuring van mevrouw Pil om
verder te gaan
Henk heeft een gesprek met een andere partij, Tmobile
ondernemen geen actie, totdat er een uitspraak komt

Bouwproject Amsteldijk z. 151

Hermann en Walter

hebben gesproken met de buurtregisseur

Grasveld bij dorpshuis

Hermann

in januari

Nieuwe bewoners verwelkomen

Henk en Pieter

nodigt de heer Crielaard in januari uit om meer uitleg
hierover te geven.
overhandigen een welkomstpakket aan de nieuwe
bewoners van de heer Plandsoen

Boetiekhotel
Verlichting kerk

Hermann
Hermann

in januari
in december

Begroting DR 2022

Hermann / Walter

zet weer een vraag uit
deelt mee dat Bart het volledige budget heeft
gekregen en hij gaat verder hiermee
delen mee dat alles blijft zoals het is. De DR hoeft niet
te verzelfstandigen

Kassencomplex 181C
Buurtregisseur en veiligheid

Hermann / Sandra
Henk (voorlopig alleen)

Verkeerssituatie Amsteldijk
(snelheid binnen de bebouwde
kom Nes aan de Amstel)

Walter / Henk

Versteviging Amsteldijk/Waternet
Voortgang dijkverbetering
Kernenspel DR

Walter / Henk

Tekst GB over nieuwe bewoners
Status van de Amsteldijk-Zuid in
de navigatie systemen

Henk
Henk

Haalbaarheidsonderzoek
herbestemming Urbanuskerk Nes

Hermann

Walter

op 15 december
t.z.t.

De buurtregisseur kijkt
vanuit zijn hoek wie hij kan
benaderen om dit op te
lossen.

in december

De heer Plandsoen maakt
eerst een afspraak met de
buren.

Het bedrag van de website
wordt opgenomen in de
begroting.

delen mee dat er geen nieuws is hierover
deelt mee dat er geen nieuws is hierover. Het blijft:
eigen verantwoording eerst
delen mee dat mevrouw Pranger e.a.a. heeft gemeld
hierover. Zie hiervoor actiepunt ‘verkeerssituatie
Amsteldijk’ in de notulen
plannen, indien nodig, een vervolggesprek in met de
heer Smits van Waternet
bevestigt aan de organisatie van het Kernenspel dat de
DR het spel graag speelt
maakt een opzetje van de tekst
zoekt uit wat de mogelijkheden zijn om in
navigatiesystemen de Amsteldijk Zuid NIET als
voorkeursroute op te nemen
reageert op de mail van mevrouw Paijmans hierover

Er is geen nieuws.

op 2 februari 2022
in december
in december – januari

in december

