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

De volgende Dorpsraadvergadering is op dinsdag 9 november a.s. van 20.00 –
22.00 uur in de kleine zaal van het Dorpshuis.

Informatiebulletin 8 / oktober 2021
Uit de notulen van de Dorpsraadvergadering d.d. 11 oktober 2021 (in het verslag is
Dorpsraad afgekort met DR).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.06 uur.
Daarna geeft hij het woord aan mevrouw Mirle Huët van Waternet. Zij stelt vervolgens
haar collega, de heer Walter Tromp van Waternet, voor aan de aanwezigen. De heer
Tromp zal de technischere vragen van de aanwezigen beantwoorden.
Mevrouw Huët geeft een Powerpoint presentatie inzake het project Dijkverbetering
Amsteldijk-West. De presentatie omvat de volgende onderwerpen: wat er al gedaan is,
de planprocedure, de variantenanalyse, het afwegen van varianten, kansrijke oplossingen
en wat er nog moet gebeuren.
Daarna volgt er een ‘vraag en antwoord’ sessie tot 21.06 uur.
Aan de hand van de diverse vragen geven mevrouw Huët en de heer Tromp de volgende
antwoorden:
- Momenteel is er geen exacte datum voor de aanvang van de dijkwerkzaamheden.
Er komt eerst een nieuw ontwerp dijksverbeteringplan en begin volgend jaar start
de publicatie hiervan.
- Waternet informeert in de tussentijd bij de Gemeente of de wegen gelijk met de
dijkverbetering meegenomen worden.
- Wat de glasvezel betreft kan Waternet niks opleggen, maar zij gaan wel in
gesprek met de nutspartijen zodra het plan goedgekeurd is.
- Waternet verwacht van de DR en de bewoners om bij vragen direct contact op te
nemen met Waternet. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Wat
de inzageperiode betreft wordt iedereen per brief geïnformeerd.
- Steigers die volgens de eisen goed liggen worden door het Waterschap
teruggeplaatst. Voor steigers die in zeer slechte staat verkeren zijn de
materiaalkosten voor de eigenaar. Steigers van vóór 2002 worden sowieso
teruggeplaatst.
- Als steigers niet voldoen aan de eisen komt er een gesprek. Een eventuele
vergunning kan aangevraagd worden via omgevingswet.nl.
- Het hangt van de aannemer af hoe lang de werkzaamheden in Nes aan de Amstel
gaan duren. Er kan in ieder geval uitgegaan worden van een aantal maanden.
Extra informatie is terug te vinden op de projectsite www.agv.nl/amsteldijk-west.
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Op 29 oktober hebben de heren Jurriën en Boer een kennismakingsgesprek met de heer
Smit (van het bestuur van) Waternet.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededingen.
3. Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Actiepuntenlijst
 Website:
De subsidieaanvraag ontwikkeling Digitaal Participatie Platform Nes aan de Amstel,
gebaseerd op het voorstel van Wijkconnect, ligt bij mevrouw J. Pil van de gemeente.
Actie: de heren Boer en Jurriën informeren ook bij andere aanbieders naar interessante
voorstellen.
 Snel internet:
De heren Ruhe en Boer hebben gespoken met wethouder Ellermeijer. Er komt binnenkort
een bijeenkomst m.b.t glasvezel in buitengebied Amstelveen met de verschillende
partijen (Getnet, KPN, de Gemeente en de Dorpsraad). De heer Jurriën neemt tijdens
deze bijeenkomst deel als voorzitter van de bewonerscommissie.
Actie: mevrouw De Vries informeert bij mevrouw Van Kampen wanneer deze bespreking
plaatsvindt.
 De Zwarte Kat:
Op 19 oktober komt de zaak van de bewonerscommissie voor de rechter. Intussen is de
Zwarte Kat weer geopend als winkeltje.
 Bouwproject Amsteldijk Zuid 151:
De heer Ruhe stuurde een rappel naar de heer Van der Leij, maar heeft nog geen reactie
gekregen. De heren Ruhe en Boer hebben op dinsdag 12 oktober 2021 een
kennismakingsgesprek met mevrouw Biermans, waar ze dit ook zullen benoemen.
 Grasveld bij Dorpshuis:
De heer Ruhe heeft gesproken met de heer Crielaard, die aangaf dat het meer
uitzoekwerk is dan gedacht. De riolering is niet bekend bij de juiste personen. De
verwachting is dat de werkzaamheden dit jaar niet uitgevoerd worden. Actie: de heer
Ruhe nodigt de heer Crielaard uit voor een van de volgende DRvergaderingen om meer
tekst en uitleg te geven.
 Nieuwe bewoners verwelkomen:
Het pakket is klaar. Actie: de heer Jurriën maakt een kaart en zoekt extra sponsors, o.a.
de Pluktuin, voor het welkomstpakket.
 Boetiekhotel:
De gemeente heeft, voordat zij een anterieure overeenkomst met de exploitant aangaan,
het bouwplan naar de Provincie gestuurd voor een eerste check. Zij waren best positief
over het initiatief, maar wilden nog een aantal punten beter uitgewerkt hebben.
 Verlichting kerk:
Bart Wesselingh gaf aan dat hij het erg druk had. De verwachting is dat hij vóór de Kerst
de klus klaart.
 Begroting DR 2022:
De aanvraag voor 2022 is ingediend, inclusief de aanvraag voor de ontwikkeling van het
Digitaal Participatie Platform.

2

 Kassencomplex Amsteldijkzuid 181 c en d:
Mevrouw Malcorps gaf door dat op deze percelen de Provinciale verordening en het
Beeldkwaliteitplan Amsteldijk 2020 van toepassing is. Door toepassing van deze
beleidsstukken is woningbouw niet mogelijk op de percelen. Mevrouw Meulenbelt geeft
een uiteenzetting wat eventueel nog mogelijk is. De DR buigt zich verder over deze zaak
en bespreekt dit tijdens de volgende DRvergadering.
Actie: mevrouw Meulenbelt mailt informatie over de komende omgevingswet.
 Buurtregisseur:
Er is nog geen contact met de buurtregisseur geweest. Actie: de heer Jurriën neemt
contact op met hem.
 Nesserlaan renoveren:
De renovatie is verlengd. De werkzaamheden zijn nog in volle gang.
Afgesloten actiepunten
- Kratje bier voor de inwoners.
5. W.v.t.t.k.
- Happiness heeft een bijdrage aangevraagd voor de heropstart. De DR
inventariseert hoeveel geld er dit jaar nog over is. Voor nu wordt een bedrag van
Euro 350,- toegezegd. Actie: mevrouw De Vries informeert hoeveel het resterende
budget van de DR voor dit jaar bedraagt.
6. Rondvraag
Kan er vanaf de volgende DRvergadering een agenda zijn?
Vanaf de volgende vergadering is er een agenda (actielijst plus ingekomende stukken).
Kan de DR informeren m.b.t. de geluidshinder van vliegtuigen?
De DR informeert dit bij de Gemeente. Actie: mevrouw De Vries informeert dit bij de
Gemeente.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.
*****

Sportievelingen gezocht!!!
Wie wil onze conditieclub komen versterken?
Een gevarieerd programma voor een ieder die even een uurtje uit zijn luie stoel wil komen!
Dicht bij huis! Kom eens een keer om de hoek kijken en doe eens een oefening mee!

Samen sporten is samen plezier!
Wanneer? Woensdagavond 20:30/21:30 uur
Waar? Dorpshuis de Nesse

Ga jij de uitdaging aan???
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Donderdag 11 november is het weer Sint Maarten
De kinderen uit Nes en omgeving zullen dit jaar weer met hun zelfgemaakte lantaarns
en hun liedjes bij u aan de deur komen.
Doet u mee?
Dan zou het leuk zijn als u dit aangeeft met een lantaarntje of een ander lichtje zodat
de kinderen weten waar ze welkom zijn.
Snoep wordt zeer gewaardeerd, de uitdaging is wellicht de kinderen met iets anders
te verrassen.
Net zoals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer wat extra’s georganiseerd in Nes.
Wilt u meegenieten van het samenzijn voordat de kinderen het dorp ingaan, dan bent u
van harte welkom bij de houten speeltorentjes tussen het Dorpshuis en de Zwaluw.
Vanaf 17.00 uur schenken wij hier o.a. soep en warme chocolademelk.

Vrijdag 19 november in Dorpshuis De Nesse

”Soep en Sandwich en Zo”
voor bewoners van de Nes en omgeving, van 18 jaar en ouder.

Het drie-gangen keuzemenu bestaat uit:
Voorgerecht:

verschillende soepen.

Hoofdmaaltijd:

heerlijke stoofpotjes die lang hebben staan pruttelen:
alle smaken komen tot hun recht.

Deze herfstgerechten ruiken niet alleen ouderwets lekker, je wordt er ook lekker warm van.

Nagerecht:

een bijpassend echt Hollands toetje.

Kosten:

€ 7,= per persoon.

Dorpshuis open van 17:00-19:15 uur.

Buffet open van 17:30 tot 19:00 uur.

In verband met de inkoop uiterlijk aanmelden op woensdag 17 november
via denesse3@ziggo.nl.

4

