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:

14 december 2021
via Teams
16 december 2021
Gemeenteraad, B&W

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

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de heer Plandsoen nog afwezig is.
Er zijn twee bijeenkomsten geweest:
- Met de burgemeester en de buurtregisseur op 1 december. Mevrouw Naeff en
mevrouw Blokker hebben ook hun zegje gedaan over budgetten en het ontbreken van
een vaste medewerker in het Dorpshuis. De burgemeester kon op dat moment niets
concreet aanbieden. Vanuit de gemeente zijn er m.b.t. het gebied Nes aan de Amstel
geen specifieke aandachtspunten.
- Met GetNet. Meer hierover bij actiepunt ‘snel internet’ in dit verslag.
De voorzitter geeft het woord aan Frans van Vugt, die aanwezig is om een toelichting te
geven op zijn renovatieplannen met de Kerkzicht boerderij en waar ze tegenaan lopen.
Dat laat hij zien aan de hand van een miniatuur boerderij. Hij vraagt wat de DR hiervan
vindt. Volgens de DR valt renovatie in het pand binnen het bestemmingsplan. Wijzigingen
aan de buitenkant van het gebouw worden goedgekeurd door de monumentencommissie.
De DR is positief omdat de renovatie zorgt voor behoud van dit monument.
3. Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
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4. Actiepuntenlijst
 Website:
Er is nog geen nieuws. Het is wachten op de budgetgoedkeuring van mevrouw Pil.


Snel internet:
Er is een bijeenkomst geweest met Getnet, de Gemeente, de DR en de bewonerscommissie. De status is om nog niet vrolijk van te worden. KPN komt maar niet over
de brug met een handtekening en de Gemeente is alleen facilitair in deze zaak.
Morgen heeft de heer Jurriën een gesprek met een andere partij, T-mobile, die ook
glasvezel aanlegt. Hopelijk wordt hiermee ook een bepaalde druk gezet op KPN.
Actie: de heer Jurriën heeft een gesprek met T-mobile op 15 december 2021.



De Zwarte Kat:
Er is geen nieuws over De Zwarte Kat.



Bouwproject Amsteldijk Zuid 151:
Er is een mail gestuurd naar mevrouw Malcorps, maar er is nog geen reactie
ontvangen. De heer Ruhe heeft gesproken met de buurtregisseur die, vanuit zijn
hoek, kijkt wie hij hiervoor kan benaderen om dit uit te zoeken en op te lossen.



Grasveld bij Dorpshuis:
De heer Crielaard wordt volgend jaar uitgenodigd om meer uitleg te geven hierover.



Nieuwe bewoners verwelkomen:
Nadat de heer Plandsoen een afspraak heeft gemaakt met zijn nieuwe buren, gaan de
heren Jurriën en Beke hun een welkomstpakket overhandigen.
Actie: De heren Jurriën en Beke brengen, samen met de heer Plandsoen, een
welkomstpakket naar deze nieuwe buren.



Boetiekhotel:
Er is geen nieuws hierover. Volgende maand zet de heer Ruhe weer een vraag uit.
Actie: de heer Ruhe zet in januari 2022 een vraag uit.



Verlichting kerk:
Bart had om uitbreiding van het budget gevraagd. Inmiddels is het volledige budget
toegezegd, waarmee alle kostenposten gedekt zijn. In week 4 en 5 krijgt hij de
materialen om alles te installeren. Wethouder Raat wil graag aanwezig zijn bij de
officiële ingebruikname.



Begroting / rekeningnummer DR 2022:
De heer Ruhe sprak mevrouw Pil hierover. Zij heeft het een en ander nagevraagd en
alles blijft zoals het is. De DR hoeft niet te verzelfstandigen, aangezien de DR
onderdeel van de gemeente is. Dit is vastgelegd middels de Verordening. Het bedrag
van de website wordt apart opgenomen in de begroting.



Kassencomplex Amsteldijkzuid 181 c en d:
Er is geen nieuws hierover.



Buurtregisseur:
Er is geen nieuws, behalve dat er met de burgemeester gesproken is over de
snelheid. Het blijft: eigen verantwoording eerst.



Nesserlaan renoveren:
Gaat van de actielijst af.



Verkeerssituatie Amsteldijk:
De snelheid op de Amsteldijk blijft een aandachtspunt.
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Het staat op de agenda van de gemeente. Mevrouw Pranger meldt het volgende in
haar reactie aan de heer Boer:
- Bij het binnengaan van de kom wordt een duidelijke markering aangebracht. Dit
betekent een dubbele lijn over de weg en “30”. Dit geldt voor beide kanten van de
weg.
- Bij het kruispunt op de Kerklaan en bij de Nesserlaan, worden cirkels op het
kruispunt aangebracht, om zo het kruispunt op te lichten en de bijzondere situatie
te duiden. In beide gevallen heeft rechts voorrang, conform de verkeersregels.
Om uniformiteit en eenduidigheid te behouden doet de gemeente hier geen
aanpassingen.
- Richting het eind van het jaar wordt, vanwege de weeromstandigheden, veelal
geen markering meer aangebracht. Volgend jaar wordt er rondom Langs de Akker
markering aangebracht en Nes aan de Amstel wordt daarin meegenomen.
- Het herstellen van fietsstroken kan niet op korte termijn worden gedaan. Dit vergt
meer tijd en planning. De gemeente komt hier nog op terug.
- De snelheidsdisplay (“smiley”) wordt in het roulatieschema van de gemeente
opgenomen.
Verder is er geen budget voor structurele wijzigingen. Het e.e.a. moet gecombineerd
worden met de dijkverbetering. De DR bespreekt dit t.z.t. met de verkeerskundigen.
Bij de Vervoersregio is melding gedaan van de ervaringen met AMLFlex. Er is nog
geen contact geweest met Connexxion.
Actie:
- de heer Boer houdt contact met mevrouw Pranger en de wethouder.
- de heer Jurriën zoekt uit wat de mogelijkheden zijn om in navigatiesystemen de
Amsteldijk Zuid NIET als voorkeursroute op te nemen.


Bijdrage Happiness:
Gaat van de actielijst af.



Versteviging Amstelijkdijk/Waternet:
Vanuit de projectgroep is er geen informatie. De heer Boer heeft wel gecheckt met
mevrouw Van Huët. Begin volgend jaar deelt Waternet het concept van de
omgevingsafspraken met de omgeving via brief en mail. De omgeving heeft dan 2
weken de tijd om feedback te leveren. Het stuk gaat vervolgens met het dijkverbeteringsplan mee naar het bestuur. Na goedkeuring heeft de omgeving dan
nogmaals de kans om de omgevingsafspraken (en uiteraard ook de plannen) te
bekijken en feedback te leveren in de vorm van formele zienswijzen.
De heer Jurrien geeft aan dat hij n.a.v. de oproep een aantal reacties heeft gehad van
dijkbewoners die zitting willen nemen in de Bewonerscommissie Dijkverbetering (BD).
De heer Jurrien gaat een 1e bijeenkomst organiseren.
Actie:
- de heer Boer bevestigt aan mevrouw Van Huët dat de BD opgericht gaat worden
en geeft aan dat wij de indruk hebben dat de beantwoording van individuele
vragen te lang duurt.
- De heer Jurriën organiseert de 1e bijeenkomst van de BD.

Afgesloten actiepunten
- Nesserlaan renoveren
- Bijdrage Happiness
Agendapunten:
- Update De Meent:
Er is geen nieuws hierover. De DR kan eventueel de vraag bij de gemeente
neerleggen hoe het nu gaat. Vooralsnog is er geen aanleiding om een overleg te
plannen.
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-

Aanmelding nieuwe buren:
Er is hier al over gesproken bij het actiepunt ‘nieuwe bewoners verwelkomen’. Er
komt een standaard tekst in het Groene Blaadje hierover.
Actie: de heer Jurriën stuurt mevrouw De Vries een opzetje van de tekst voor het
Groene Blaadje.

5. W.v.t.t.k.
- Het Dorpshuis vraagt een bijdrage van Euro 100,- aan voor het plaatsen van een
kerstboom voor het Dorpshuis.
Actie: mevrouw De Vries zorgt hiervoor.
- Er is een verzoek van de gymclub binnengekomen bij de heer Ruhe voor een
financiële ondersteuning. Aangezien de DR er niet is om contributies te
ondersteunen heeft hij dit aangekaart bij mevrouw Pil. Het is nu wachten op haar
reactie.
- Mevrouw Ellens stuurde een mail van mevrouw Paijmans door naar de heer Ruhe
inzake een haalbaarheidsonderzoek herbestemming Urbanuskerk Nes aan de
Amstel. De heer Ruhe pakt dit verder op.
Actie: de heer Ruhe reageert op de mail van mevrouw Paijmans en stuurt de mail
door naar mevrouw De Vries.
- AML Flex functioneert als buslijn. Er wordt gevraagd of hiervoor een vast kadertje
komt in het GB.
- De heer Boer bevestigt aan de organisatie van het Kernenspel dat de DR graag op
woensdagavond 2 februari het spel wil spelen.
Actie: de heer Boer zorgt voor de voorbereiding.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.38 uur.
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