
Verslag van het Wijkoverleg Hornmeer te Aalsmeer 
op 24 september 2014.

Dit overleg wordt door de Voorzitter Arie van Doorn geopend, die deze avond samen met de tweede
voorzitter, Cor Knol, de vergadering zal leiden.
Naast een aantal bewoners van de wijk Hornmeer zijn er ook enkele waarnemers namens diverse 
raadfracties aanwezig. Frans Huijbregts is helaas verhinderd om dit wijkoverleg bij te wonen.

1. Sportvelden, Hornmeerpark, scholenbouw en nieuwbouw 
woningen

Cor Knol geeft een toelichting op de voortgang van deze plannen. Belangrijke opmerking is dat de 
plannen voor het Hornmeerpark uitgevoerd worden zoals besproken en toegezegd in het 
klankbordgroep dat door de gemeente was samengesteld. Nu de kunstgrasmatten zijn aangebracht 
voor twee velden kunnen de nieuwe velden worden aangelegd, mits er overeenstemming is over de 
benodigde grondverwerving. Pas daarna kunnen de toegezegde wandelpaden worden aangelegd en 
de waterpartijen worden gegraven. Het park zal daarvoor volgend jaar een periode worden 
afgesloten. Door het werktransport is het park nu ook niet prettig begaanbaar.
Pas als de sportterreinnen verplaatst zijn kan een aanvang gemaakt worden met de bouw van de 
school op het VVA-terrein. Als derde fase is dan de sloop van de scholen en het Buurthuis aan de 
beurt en kunnen op dat deel van de wijk de bouw van woningen gerealiseerd worden. Al met al 
vraagt het project een termijn van jaren.
Cor Knol licht toe dat de Gemeente het voornemen heeft om merendeels seniorwoningen te 
realiseren. Vanuit het overleg hier wordt aandacht gevraagd om, met het oog op de gewenste 
verjonging van de Hornmeer, juist gezinswoningen te realiseren.
Omdat het Buurthuis in deze plannen ook vervalt wordt er gezocht naar een nieuw onderkomen 
voor de vele aktiviteiten die in het Buurthuis plaatsvinden. De voetbalkantine van de VVA is als 
mogelijke suggestie genoemd maar de geschiktheid, en de kosten om het gebouw aan te passen, 
hebben nog geen verdere aandacht gekregen.

2. Waterhuishouding in de Hornmeer.

Jaap de Jong licht, als commissielid van het Wateroverleg, toe dat de baggerwerkzaamheden in de 
Hornmeer gereed zijn. Het doorspuiten van de drainage in de vogelwijk is aangevangen, waarbij 
Cor Knol de kanttekening maakt dat het teleurstellend is dat de drainage onder de woonblokken 
ook niet worden doorgespoten. 
Mevrouw van Beek spreekt eveneens haar teleurstelling uit en konstateert dat het wel lijkt alsof de 
gemeente helemaal niet van de waterproblematiek in de Vogelwijk af wil. Bob de Jong merkt op dat
er nu opnieuw geconstateertd is dat sommige putten niet of niet goed zijn aangesloten en dat er nu 
eerst weer beraad nodig is over de wijze van aanpak.
Het Bestuur van het Wijkoverleg blijft de zaak nauwkeurig volgen en zal in het overleg met de 
gemeente de zaak bespreken.

3. Speelplaatsenplan.
Het Speelplaatsenbeleid is geformuleerd en zal in fasen worden uitgevoerd. Voor de speelplekken in
de Hornmeer, die allemaal aangepast of samengevoegd worden, zal nog een voorlichting 
georganiseerd worden.



4. Hondenbeleid.
Het nieuwe beleid is door de Gemeenteraad op 3 juli j.l. vastgesteld, de uitrol van dit beleid en het 
treffen van voorzieningen vindt in de loop van dit jaar plaats. De aanwezigen vinden dat niet alleen 
het beleid tot verbetering zal leiden, maar dat de mentaliteit van de hondenbezitters verbeterd moet 
worden. Het wordt nodig geacht dat de gemeente die mentaliteitsverandering gaat stimuleren.

5.Herinrichting zone N196.
Delaatste klankbordgroep heeft 23 September plaats gevonden. Cor Knol doet verslag van deze 
bijeenkomst en verwijst naar een tekening achter in de zaal waarop het totaalplan is uitgewerkt. Na 
het afsluiten van het overleg wordt de tekening bekeken en geeft Cor uitgebreid toelichting. Over de
tijdspanne geeft Cor aan dat het zeker 2017 of 2018 zal zijn eer het geheel klaar is.

6. Schiphol en omgevingsraad.
De voorzitter licht toe dat het nu actueel is dat de CROS wordt vervangen door de ORS 
(OmgevingsRaad Schiphol.)Een en ander zoals in vorige vergaderingen is toegelich door de 
toenmalige Wethouder Rick Rolleman en de Gemeentelijke vertegenwoordiger in de CROS, 
Pim van Riet.
Door het Gemeentebestuur wordt het op prijs gesteld als er in de ORS een Aalsmeerse 
vertegenwoordiger zitting zal hebben of een vertegenwoordiger uit een buurgemeente die 
ongeveinst de belangen van Aalsmeer zal behartigen.
Om zo'n vertegenwoordiger, niet uit het bestuurlijk of ambtelijk apparaat, benoemd te krijgen moet 
er verkiezing plaatsvinden door kiesmannen, die benoemd kunnen worden door honderd 
ingezetenen. Het is daarom van belang dat elk wijkoverleg, c.q. dorpsraad honderd handtekeningen 
verzameld om ieder een kiesman aan te wijzen. Aalsmeerr kan volgens deze procedure 10 tot 12 
kiesmannen aanwijzen die in de bemoemingsprocedure een vertegenwoordiger uit Aalsmeer aan 
kan wijzen. De vergadering acht Pim van Riet daar een uitstekende kandidaat voor.
Wel worden uit de zaal ook kritische geluiden gehoord omdat het optuigen van de ORS als een farce
wordt gezien om de bevolking rustig te houden. Inspraak vanuit de bevolking heeft geen invloed op 
de afwikkeling van het vliegverkeer, waarvan de frequentie pas is opgevoerd van 450.000 vluchten 
per jaar tot 510.000 vluchten.
De vergadering wil toch in meerderheid als Wijkoverleg Hornmeer meedoen aan de procedure om 
geen uitzondering te zijn of later verwijten te krijgen.
Op het verzoek van de voorzitter om ieder  tien of meer handtekeningen op te halen wordt maar 
gematigd gereageerd, zodat de conclusie getrokken kan worden dat de ergernis over Schiphol 
beperkt is.

7. Zorg voor elkaar.
Uitvoerig wordt gediscuseerd over de wijziging van het zorgbeleid. De voorzitter merkt op dat dat 
station gepasseerd is en dat het nu alleen gaat over de uitvoering van dat beleid en de wijzigingen 
die dat met zich mee brengt.
In de Hornmeer, waar veroudering plaats vindt, zal de saamhorigheid en verantwoordelijkheid wat 
meer moeten gaan leven. Eenzaamheid en behoefte aan hand en spandiensten kunnen worden 
opgevangen als een ieder in zijn of haar omgeving allert blijft. Een veelheid aan problemen wordt 
vanuit de zaal niet onderkend. Op het volgende overleg houden we weer de vinger aan de pols.

8. Rondvraag en sluiting.
De Rondvraag levert een aantal kleine punten op die niet tot de competentie van het bestuur 
behoren. De busregeling, vernieling kinderboerderij en de stapstenen in de schoolstraat leiden niet 
tot besluiten of acties. De voorzitter sluit de bijeenkomst. Volgend overleg 26 november a.s. 


