Notulen Dorpsraadvergadering
Datum
Locatie
Datum verslag
Kopie aan
Volgende vergadering

8 november 2022
Dorpshuis
16 november 2022
Gemeente, B&W
13 december, 20.00 uur Dorpshuis

Aanwezig: H. Jurriën, H. Ruhe, P. Beke, E. van Leeuwen, W. Boer, S. Meulenbelt, R. Kreuzen
Notulist : R. Kreuzen
Op www.nesaandeamstel.nl kunt u zich aanmelden voor onze E-Nieuwsbrief, op de homepagina
rechts onderin vindt u de aanmeldknop. Op deze manier bent u altijd goed en snel op de hoogte.
2. Opening / Mededelingen
- De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
- Hermann en Walter zijn langs geweest bij een aantal bewoners over het onderwerp armoede en
hoe daar mee om te gaan, het idee is om een stichting op te richten genaamd Nes4Nes. De
initiatiefnemers zijn benieuwd of hier animo voor is, om daar achter te komen mogen zij de
communicatie middelen van de DR gebruiken. Wordt vervolgd.
- Hermann en Walter zijn ook bij het NHPP Noord Hollands Plattelands Platform / Dorpswerk
geweest. Hermann en Walter hebben daar workshops, Verkeer en Contact met gemeente gevolgd.
Op 30-11 is er een digitaal vervolg Verkeer waaraan de DR meedoet gelet op de herinrichting van de
dijk.
- Hermann is bij de bewonerscommissie geweest daar werd door Jongerenwerk, gemeente en politie
uitleg gegeven over wat hun taak is in de jeugdproblematiek.
- De wijkagenten Rene en Fred zijn langsgekomen om afscheid te nemen, wel geven zij aan nog in
contact te blijven met de nieuwe wijkagent zodat de overdracht goed verloopt. De DR vindt het
jammer dat deze verschuiving plaatsvindt, wel hebben zij een afscheidscadeau gegeven als dank voor
hun werk en tijd. Fred en Rene bedanken alle inwoners van Nes voor de fijne samenwerking.
- De nieuwe wijkagent, Jeroen Muijen stelt zich voor aan de DR en bewoners. Jeroen en de Dorpsraad
kijken uit naar de samenwerking.
3. Notulen De notulen van de vorige vergadering had één aanpassing nodig. Bij het punt over de
brievenbus stond twee maanden, dit moet twee weken zijn. Verder zijn de notulen ongewijzigd
vastgesteld.
Actiepuntenlijst
Platform: De factuur voor de onderhoudskosten 2023 is verzonden. Verder is de vraag neergelegd
om een content ontwerp te maken voor de informatie over de verkiezingen.
De Zwarte Kat: Sandra heeft geprobeerd een afspraak te maken met de provincie. De provincie geeft
aan dat zij de afspraak kunnen maken als de gemeente nieuwe plannen neerlegt. De gemeente geeft
aan te wachten op een reactie van Zuiver vastgoed. De DR maakt zich zorgen dat er geen beweging in
de situatie te krijgen is.

Pastoor van Zantenlaan 6: Hermann heeft contact gehad met Joost van der Kroft, in vergunningen is
er niets geregeld i.v.m. in/uitrit van de woning. De in/uitrit mag niet zomaar weggehaald worden, wel
moet de in/uitrit ergens naar heen leiden. Dat is nu niet het geval. Het parkeren op de stoep is niet
toegestaan. Voorstel is om de bewoner een brief te sturen met de vraag over opheldering van het
gebruik van de oprit. Actie: Hermann / Ruben.
Nieuwe bewoners verwelkomen: Geen nieuws.
Boetiekhotel: Staat op de agenda voor het gesprek met Floor Gordon.
Buurtregisseur: Geen nieuws.
Versteviging Amsteldijk/Waternet: Loopt op schema. Waternet maakt met de bewoners individuele
afspraken om hun specifieke situatie te bespreken. Mogelijk dat er in januari nog een informatie
bijeenkomst wordt gehouden waarin Waternet het definitieve plan presenteert. DR en BC houden
hierover contact.
Beplanting rond de bomen: Hermann heeft Wilco een mail gestuurd, in het najaar zal de beplanting
beginnen. Er is nu wel alvast bemest.
Woningtoewijzing aan Nessers: Volgens Willem Pije van de Gemeente Amstelveen, Is de brief van de
DR in de staf besproken en zal het volgende week langs het collega gaan.
Archief DR inzien: Ruben zal een afspraak maken voor 18 november zodat Henk, Pieter en Hanny
inzage kunnen krijgen in het archief.
Verkeersveiligheid Amsteldijk / 30 km zone: Aankomende maandag 14 november staat de afspraak
met Herbert Raat gepland. Hierbij zullen Hermann, Walter, Pieter en Ruben aanwezig zijn om de
nodige punten te bespreken.
Aanvraag laten plaatsen vaarborden Amsteloever: Walter heeft reactie gehad van de provincie. Zij
geven aan dat er genoeg borden staan en dat er op dit moment nier meer nodig zijn. Als er boten te
hard varen is de vraag vanuit de provincie dit aan te geven. Walter zal de punten van Erik navragen
bij de provincie.
Zorgen boeren Bovenkerkerpolder: Om dit punt niet te laten vervallen is nu de keuze gemaakt hier
apart een afspraak voor te maken met Floor Gordon. Ruben zal de afspraak maken.
Onderhoud pontje “Cor Portengen”: Er wordt volgens Erik rondom het pontje gemaaid, wordt
vervolgd.
Afspraak maken met de provincie over de situatie Zwarte Kat: Reactie provincie is ontvangen,
actiepunt vervalt.
Subsidie / verkeerssituatie Bbovenkerkerweg: Sandra heeft met iemand van de Provincie een rondje
gefietst door de Bovenkerkerpolder. Er zijn subsidiemiddelen beschikbaar vanuit de provincie om de
polder eventueel wat meer op de kaart te zetten. Daarbij werd onder andere gedacht aan een
doorsteek vanaf de Middenweg naar de Oude Bovenkerkerweg, t.b.v. fietsers wandelaars en ruiters.
Daarbij kwam de ingezonden mail van Ronald Jansen die een paardenpension heeft en het pad, als
het er kan komen, zo kort mogelijk bij hem gerealiseerd wil zien. Dit ook omdat hij meent dat het
met sluipverkeer en snelheid de verkeerde kant op gaat op de Oude Bovenkerkerweg, en dit dus een

onveilige situatie oplevert voor veelal jonge ruiters. Afgesproken is dat Sandra het oude plan uit 2008
gaat opzoeken omdat in die plannen al sprake was van een doorsteek. De verkeersituatie zal in het
gesprek met Wethouder Raat meegenomen zal worden.
Vervoersregio: Hermann heeft een mail gestuurd naar mevrouw Wortel, heeft nog geen reactie. Het
antwoord op de vraag van Hanneke laat nog even op zich wachten.
Wateroverlast: De putten zijn leeggezogen dat is voor nu de oplossing. Actiepunt vervalt.
Boomwortels: Wordt vervolgd.
Controleren legen brievenbus: Walter geeft aan een aanspreekpunt te hebben bij PostNl. Vraag is nu
hoe vaak de brievenbus geleegd moet worden. Dit om te kunnen controleren of dit ook gedaan
wordt.
5. Binnengekomen stukken

-

Verkiezingen 2023: donderdag 17 november is er een gesprek met Sharon over organisatie
en vervolg stappen voor de verkiezingen, zodat er op tijd begonnen kan worden aan de
voorbereidingen.
Glasvezel: Henk heeft iemand van Getnet aan de telefoon gehad, kwam niet veel uit. Contact
met de gemeente is er tot heden niet geweest door onder andere miscommunicatie. Op
korte termijn geen veranderingen. Actiepunt wordt afgesloten.
Groene blaadje: De behoefte vanuit de DR is om het groene blaadje te behouden.
Evaluatie gesprek Floor Gordon: Ruben zal een afspraak maken voor het evaluatiegesprek.
Standpunt DR Amsteldijk Zuid 181c: De Dorpsraad heeft geen nieuw standpunt en dit
actiepunt is tot nader order gesloten.
Aanvraag bijdrage Kerst aan de Amstel: is vanuit de DR goedgekeurd.
Scouting oliebollen festijn en wk cafe: is vanuit de DR goedgekeurd.
Status verlichting kerk: Bart gaat er vanuit het voor de Kerst af te hebben.

6. Rondvraag publiek
- Verkiezingen: hoeveel mensen moet je hebben? Minimaal 5. Als het minder is, wordt de DR
afgeschaft. Of de DR zich meer wil promoten om te laten zien/merken hoe belangrijk het is.
- Dijkinrichting: Zit er iemand van Waternet bij het gesprek met Herbert Raat? Of dit niet handig is
om te doen? De DR gaat ervan uit dat de Gemeente goed op de hoogte is van de punten van
Waternet.
- Of het pad van, van Tol doorgetrokken kan worden, of de DR dit zou willen. Wordt door Sandra
meegenomen in de subsidieregeling van AmstelGroen.
Vergadering is gesloten om 21:43.

Mededelingen
Boerderij Kerkzicht
Ringdijk Bovenkerker Polder 23
188WC Amstelveen
Nodigt u graag uit op Zaterdag 14 januari tussen 14:00 en 17:30
voor een uitleg middag over de verbouwing van deze stolpboerderij uit
1874
Er is dan de mogelijkheid om de boerderij en verbouwing te bekijken en hier over
vragen te stellen.
Daarnaast zijn er vier thematische rondgangen op de volgende tijden:
– 14:00 Vertelling over de geschiedenis van Boerderij Kerkzicht in de Bovenkerker
Polder.
– 15:00 Het plan en ontwerp (proces) van de verbouwing.
– 16:00 Hoe gaat de bouw (technisch) in zijn werk.
– 17:00 Natuurlijk bouwen (Stro, polderklei, lokaal hout)
Tussendoor is er zeer ruime gelegenheid voor het stellen van vragen
En wij zorgen voor een hapje en een drankje.

