Notulen Dorpsraadvergadering
Datum
Locatie
Datum verslag
Kopie aan
Volgende vergadering

11 oktober 2022
Dorpshuis
14 oktober 2022
Gemeente, B&W
11 oktober, 20.00 uur Dorpshuis

Aanwezig: H. Jurriën, H. Ruhe, P. Beke, E. van Leeuwen, W. Boer, wijkagent F. van der Werff,
S. Meulenbelt, R. Kreuzen
Notulist : R. Kreuzen
Meld u aan voor onze E-Nieuwsbrief, u bent dan altijd op de hoogte. Om de inwoners snel en goed
te informeren zal de Dorpsraad steeds vaker via e-mail communiceren en zal er voor informatie
verwezen gaan worden naar het platform www.nesaandeamstel.nl. In 2023 streven wij ernaar de
Huis aan Huis verspreiding van het Groene Blaadje te laten vervallen. Op het Platform
www.nesaandeamstel.nl kunt u zich aanmelden voor onze E-Nieuwsbrief, op de homepagina rechts
onderin vindt u de aanmeldknop.
2. Opening / Mededelingen
- De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
- Walter en Hermann hebben een gesprek gehad met het kerkbestuur. Het bestuur denkt na over de
toekomst en houdt de DR daarvan op de hoogte. Zorg is op dit moment het onderhoud van het
parkeerterrein, daar is geen geld voor. De kerk wil het wel graag open houden voor algemeen
gebruik, maar dan moet er wel geld beschikbaar komen voor onderhoud anders is sluiten het gevolg.
De DR gaat deze zorgen delen met de wethouder.
- Hermann en Walter hebben een gesprek gehad met Brenda van Oeveren van welzijnsorganisatie
Participe. Er zijn gelukkig weinig cliënten in het gebied Nes aan de Amstel. In de Nieuwsbrief wordt
Participe onder de aandacht gebracht. Participe neemt ook nog contact op het Dorpshuis.
- Walter en Hermann gaan naar een bijeenkomst van Dorpswerk Noodholland , 14 oktober.
- Bewonersgroep bijeenkomst, 27 oktober, Hermann gaat hier naar waarschijnlijkheid naar toe.
3. Notulen De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
Actiepuntenlijst
Platform: Werkt goed, er zijn meer aanmeldingen voor de nieuwsbrief. Ook wordt voorwerk gedaan
voor het onderhoud van volgend jaar.
De Zwarte Kat: Dit loopt. Annemarie Malcorps geeft aan dat er een gesprek komt met Floor Gordon.
De Dorpsraad had gehoopt op meer duidelijkheid, en vinden het jammer nog niets verder te hebben
gehoord, dit irriteert. De Dorpsraad stelt voor ook een afspraak te maken met de provincie, om vaart
in de situatie te krijgen.

Pastoor van Zantenlaan 6: De vraag is uitgezet bij de Gemeente Amstelveen om twee
parkeerplaatsen te maken van de in/uit rit. Wordt vervolgd.
Nieuwe bewoners verwelkomen: Geen nieuws.
Boetiekhotel: Er is besloten om dit punt mee te nemen in het gesprek met Floor Gordon.
Buurtregisseur: De DR is op de hoogte gebracht over de stand van zaken.
Versteviging Amsteldijk/Waternet Voortgang dijkverbetering: Geen ontwikkeling.
Beplanting rond de bomen: Wordt 2023.
Woningtoewijzing aan Nessers: Nog geen nieuws. Dorpsraad hoopt op een snel antwoord van de
Gemeente Amstelveen.
Archief DR inzien: Is in behandeling.
Verkeersveiligheid Amsteldijk / 30 km zone: Afspraak kan gemaakt worden met Herbert Raat om het
over de verkeersveiligheid op de Amsteldijk te hebben.
Aanvraag laten plaatsen vaarborden Amsteloever: De aanvraag loopt.
Zorgen boeren Bovenkerkerpolder: De DR heeft besloten dit mee te nemen in het gesprek met Floor
Gordon. De zorgen van de boeren zijn groot, hopen op steun van de DR en willen graag weten of de
wethouder/gemeente ook achter de boeren staan. Hopen op meer zekerheid
Onderhoud pontje “Cor Portengen”: Waternet blijkt de eindverantwoordelijke, er wordt nu gekeken
naar een oplossing voor het onderhoud.
5. Binnengekomen stukken

-

Brief van Dhr. van der Lelie, over de verkeersveiligheid van de dijk. Dit wordt meegenomen in
het gesprek met wethouder Raat.
Vragen brievenbus: Ria Sibum. Er wordt een melding gemaakt om de brievenbus te legen. De
brievenbus zou al twee maanden niet geleegd zijn.
Subsidie: DR vraagt ideeën voor het besteden van de subsidie, gebied de Scheg. Ideeën graag
sturen naar nesaandeamstel@amstelveen.nl. Het idee is er nu om het fietspad door te
trekken en meer bankjes te plaatsen, dat wordt nu door Sandra aan de provincie voorgelegd.
Verkiezingen 2023: Wanneer start de campagne? DR hoopt op 10, 12 aanmeldingen voor de
verkiezingen. Vraag is of er meldingen in het GB gezet kunnen worden om aanmeldingen te
werven. Ruben vraagt bij de gemeente het draaiboek en de planning op.
De bus van het openbaar vervoer: Er zijn zorgen over het gebruiken van de bus. Misschien
dat er te weinig mensen weten dat de bus rijdt. Of er een melding in het GB kan komen om
de bus weer te gebruiken. Ook of er een melding gemaakt kan worden bij de vervoersregio
omdat het opstapje van de bus nogal hoog is en niet gebruiksvriendelijk is voor ouderen.
Hermann pakt dit verder op.

-

Wateroverlast naast het Dorpshuis: Melding is gemaakt bij de rioolafdeling van de Gemeente
Amstelveen. Ook heeft Hermann een melding gemaakt bij Wilco van Rhijn om te kijken naar
een oplossing voor langere termijn.
Communicatie binnen de DR: Of er iets fanatieker geantwoord kan worden op de mailtjes
binnen de DR.
Boomwortels: De boomwortels aan de Jonge Gerard zorgen dat de stoep omhoog komt te
staan. Hier wordt een Fixi melding voor gemaakt. Hermann pakt dit verder op.

6. Rondvraag publiek
- Zorgen om de hoeveelheid steigers aan de Amstel. Meer informatie hierover kan je vinden op de
website.
- Pont in Nessersluis staat niet in Google Maps, is hier behoefte aan?
- Compliment voor Walter over communicatie met Gemeente Amstelveen m.b.t. de Zwarte Kat.
- Waarvoor zijn de witte cirkels in bij de Kerklaan / Amsteldijk.
Mededelingen
- witte cirkels op Amsteldijk bij ingang Kerklaan?
Antwoord: om weggebruikers attent te maken dat verkeer vanuit de Kerklaan voorrang heeft.

