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:

10 mei 2022
Dorpshuis
12 mei 2022
Gemeenteraad, B&W

Aanwezig
H. Jurriën, H. Ruhe, W. Boer, P. Beke
Afwezig
E. van Leeuwen, S. Meulenbelt, R. Grigoleit, F. van der Werff
Notulist
De heer R. Kreuzen
Opmerking: in dit verslag wordt de Dorpsraad afgekort met DR.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:11 uur.
2. Mededelingen
- Overlijden wethouder Rob Ellermeijer, de DR is erdoor geschokt en condoleren de
familie en nabestaanden.
- Hermann en Walter hebben bloemen gebracht naar Agnes Blokker want zij heeft een
lintje ontvangen op Koningsdag.
- Gedeputeerde Cees Loggen en de voorbespreking over zijn komst is uitgesteld.
- Walter gaat 18-5 bij Ons Tweede Thuis een attentie afgeven als blijk van waardering
voor het opruimen van zwerfvuil.
- Hermann en Walter zijn naar een bewonersgroep geweest met boa’s en politie, dat
was erg leerzaam.
- Hermann en Walter zijn ook bij de Zwaluw langs geweest om kennis te maken met
de nieuwe directrice Karine Emons.
- Erik en Sandra kunnen niet aanwezig zijn bij de vergadering door werkzaamheden.
3. Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
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4. Actiepuntenlijst
• Platform:
Er zijn nog te weinig mail adressen aangemeld voor het participatieplatform. Het plan is
om relevantie te creeëren zodat meer mensen de behoefte voelen om zich in te
schrijven voor de nieuwsbrief. Bij deze ook de uitnodiging om je in te schrijven op het
participatieplatform.
• Snel internet/ glasvezel:
Rob Ellermeijer was een belangrijk persoon voor het project, op dit moment is het dus
onduidelijk hoe verder. Het lukt niet om aan tafel te komen met de aanbieders om een
oplossing te vinden. Voorstel om een bewonerscommissie te starten om samen een
oplossing te zoeken en met dat plan naar de gemeente/aanbieder te stappen. Om het plan
nieuw leven in te blazen.
•

De Zwarte Kat:
4 mei was een Raad van State bijeenkomst voor de bodemprocedure. Henk en Jan gaan
onderzoeken of er een schikking mogelijk is. Verder nog in afwachting van het verloop
van de zaak.

•

Pastoor van Zantenlaan 6:
De gemeente geeft aan dat er geen vergunningen zijn verleend voor parkeren en/of
inrit/uitrit plaatsen. Er gaat contact gezocht worden met de gemeente om te zoeken
naar een ter plekke passende oplossing.

•

Grasveld bij Dorpshuis:
Geen nieuws.

•

Nieuwe bewoners verwelkomen:
Staat op een laag pitje.

•

Boetiekhotel:
Geen nieuws.

•

Verlichting kerk:
De initiatiefnemer Bart Wesselingh heeft de materialen besteld.

•

Begroting / rekeningnummer DR 2022:
Komt te vervallen.

•

Buurtregisseur en veiligheid:
In afwachting.

•

Verkeerssituatie Amsteldijk:
Er zijn tellingen geweest over de hoeveelheid auto’s en snelheid. Geen probleematische
uitslagen vanuit de tellingen. Wel is de vraag waar deze metingen plaats hebben
gevonden. De zogenoemde snelheids-smiley staat in de planning en zal rond augustus
tijdelijk geplaatst worden.

•

Versteviging Amsteldijk/Waternet:
Dijkcommissie is in gesprek met Waternet om de informatieavond voor te bereiden. Zij
willen het verhaal dan compleet hebben. De keuze of het een Damwand wordt of
ophoging is nog niet bekend.

•

Kernenspel DR:
Is niet door gegaan. Zou kunnen dat het verplaatst naar september.

•

Nieuwe bewoners:
Geen contact gehad.
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•

Beplanting rondom de bomen:
Wordt meegenomen in de aanvraag voor volgend jaar en dan op z'n vroegst aangelegd
in het najaar.

•

Voorrang woningtoewijzing voor Nessers:
Kan een gesprek ingepland worden om alle nodige informatie in te winnen.

5. W.v.t.t.k.
-

-

-

EHBO vereniging is ermee gestopt. Klein bedrag over vanuit het budget, dit willen
zij niet aan de Amstelveen vereniging geven maar voor het onderhoud gebruiken
van de EHBO kisten in het dorpshuis. Of de DR deze werkzaamheden over wil
nemen, de DR is geen rechtsvorm en kan dus ook geen bankrekening beheren of
aanvragen. Daarom is er ook geen mogelijkheid om het resterende saldo te
beheren. De vraag is of er EHBO faciliteiten blijven voor Nes aan de Amstel.
Communicatiemix, participatieplatform en groene blaadje. Hoe informeer je
iedereen op de juiste manier? Het idee is de rol van het groene blaadje kleiner te
maken en de focus meer te krijgen op het participatieplatform. Dit proces gaat
geleidelijk zodat er gekeken kan worden of het naar wens verloopt.
Kunstwerk. Kunstenares wil een kunstwerk aanbieden aan Nes aan de Amstel. Er
wordt geinformeerd bij de gemeente of dit mogelijk is i.v.m. vergunningen.
Afspraak participe, benaderd om kennis te maken met de DR.
Afspraak maken met de kerk, controleren of er hulp/actie nodig is vanuit de DR.
De bibliotheek. De DR beheert de kascontrole. Het overzicht is ingeleverd bij de
gemeente.
Aanvraag gedaan voor een bijdrage Dorpsfeest. De DR is hier positief over en wijst
de bijdrage toe. Er is geen garantie dat de bijdrage volgend jaar weer zo hoog kan
zijn.
Voetbalclub vraagt twee doelnetten aan t.w.v. 200,- DR gaat hiermee akkoord.

6. Rondvraag
- Het Jaagpad. Kan er vaker gemaaid kunnen worden? Hermann gaat navraag doen
over de maaiplanning.
-

Over een jaar zijn er verkiezingen, is er al een datum? De DR geeft aan van niet.

-

Toelichting op het recht van overpad Ringdijk. "jaren geleden" is afgesproken dat er
recht op overpad is voor fietsers en voetgangers. Het pad is gemaakt voor kinderen
die op school gaan naar Amstelveen. Dit is niet bekend bij de DR. Wel ligt de
situatie nu bij het kadaster en een notaris, vanuit daar is het nu wachten op een
antwoord.

-

Is er nog een kinderdagverblijf in de Zwaluw? Zo niet moet het bord langs de weg
weggehaald worden. Walter vraagt het na.

-

Boom ligt bijna uit de grond op de Amsteldijk zuid 133a. Melding wordt gemaakt op
www.Fixi.nl

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:06.
*****
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