
Wijkoverleg Hornmeer 26 maart 2014.

Notulen.

1. Opening.
  De voorzitter, Arie van Doorn, opent de vergadering waar ook de andere bestuursleden, Cor en 
Sonja Knol, aanwezig zijn. In het bijzonder wordt Wethouder, Rik Rolleman, welkom geheten 
alsmede Pim van Riet van de CROS, die samen de ontwikkelingen betreffende de Geluidsniveaus 
van Schiphol toe zullen lichten. Frans Huijbregts is verontschuldigd omdat hij op het Gemeentehuis
de voorlichting over het hondenbeleid bijwoont.

2. Geluidsniveau rondom Schiphol.
  Naar aanleiding van correspondentie door wijkbewoners uit de Hornmeer over de geluidsbelasting 
door het vliegverkeer licht de wethouder de toekomstige ontwikkelingen toe. De intentie van het 
vliegverkeer zal in de komende jaren toenemen als gevolg van een Regeringsbesluit dat de 
vliegbewegingen uitgebreid mogen worden tot 520.000. Nu is dat ca. 450.000. een gunstige 
bijkomstigheid is, volgens de wethouder dat de moderne vliegtuigen steeds meer geluidsarm zullen 
zijn. Wel is het zo dat in de rangvolgorde van belangrijkheid en gebruik de Aalsmeerbaan, na de 
Polder- en Zwanenburgbaan, de derde landingsbaan is. Daarachter volgt de Kaagbaan en de 
Amstelveenbaan zal als vijfde het meest ontzien worden.
Schiphol tracht de overlast te beperken door de aanvliegroute aan te passen, echter verlicht dat voor 
de één en belast het de andere bewoners. Op een andere wijze aanvliegen zou nog wat verlichting 
kunnen geven maar, volgens een toelichting door Jaap de Jong, zal dit eerst op Europees niveau 
gereglementeerd moeten worden.
Aanwezigen spreken uit dat de geluidsoverlast in de Hornmeer soms wel lastig is maar dat de 
jarenlange confrontatie met geluidshinder ook heeft bijgedragen tot een hogere acceptatie. Maar 
ook deze avond worden er opmerkingen gemaakt die aangeven dat de irritatie toeneemt en dat juist 
het verleggen van de aanvliegroute de ergernis doet vergroten.
De wethouder zegt toe om, zoals ook in het verleden is gebeurd, te blijven vechten voor de 
belangen van de gemeente Aalsmeer. Hij geeft nog een toelichting op de omvang van de 
“sloopzone” in Oost maar ziet geen verdere mogelijkheden om andere collectieve maatregelen in 
Aalsmeer te treffen of Schiphol te dwingen Aalsmeer meer of minder “links te laten liggen”.
Pim van Riet geeft daarna een toelichting op de structuurwijziging van het adviesorgaan Schiphol: 
CROS. Namens Aalsmeer kan er één inwoner zitting nemen in het nieuw te vormen platform en zal 
de benoeming niet democratisch maar beleidsmatig bepaald worden. Een advies dat rondwarrelt om
als wijkbesturen allemaal lid te worden van een Schiphol-critisch platform krijgt geen instemming 
nog aanbeveling, aangezien de vertegenwoordiging karig en de benoeming ondemocratisch is.
Het wijkoverleg is van mening dat de opgebouwde kennis door Pim van Riet, in de achterliggende 
periode, hem uitermate geschikt maakt om als vertegenwoordiger namens Aalsmeer zitting te 
nemen in het advies- en overlegorgaan.
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3. Het Hornmeerpark.
Cor Knol geeft een toelichting op de eerste bijeenkomst van het overlegplatform en stelt dat er een 
aantal wensen op tafel zijn gelegd die door het Gemeentebestuur in over weging worden genomen. 
Deze wensen zijn in de vorige vergadering door Cor Knol toegelicht en betreffen de aanleg van een 
aantal wandelpaden bij de voetbalvelden en een verbinding tussen park en groenzone op het 
voormalige voetbalterrein. A.S. maandag zal er weer een rondgang door het park gemaakt worden 
en eind van de maand is er het volgende platform-overleg. In het volgende Wijkoverleg zullen de 
resultaten van de inspraak in het platvormoverleg toegelicht worden. ( Inmiddels ontving de notulist
informatie dat het overleg tot gewenst resultaat heeft geleid.

Een ander punt betreffende het Hornmeerpark dat door het bestuur van het Wijkoverleg werd 
toegelicht, is de toestand van de wandelpaden. Nu de uitvoering van de herstructurering van het 
park voor een lange tijd (ca. één jaar) is uitgesteld moeten de paden op diverse plaatsen worden 
aangevuld met houtsnippers. Vorig jaar juni hebben een aantal deelnemers aan het wijkoverleg de 
paden opgevuld, maar het was niet de bedoeling om die inspanning te continueren. Echter wil de 
Meerlanden dat werk niet uitvoeren omdat zij daarvoor geen opdracht krijgen van de Gemeente 
Aalsmeer. Het bestuur van het wijkoverleg heeft besloten en aan de Gemeente kenbaar gemaakt dat 
zij op vrijwillige basis nog eenmaal de paden zullen opvullen. De Gemeente zal de houtsnippers 
daarvoor beschikbaar stellen.

4. Gemeentelijke acties
Hondenbeleid
het Hondenbeleid is door de gemeente geformuleerd en de toelichting daarop in deze avond in het 
gemeentehuis. De punten die in het vorige wijkoverleg zijn besproken, zijn kenbaar gemaakt aan de
Gemeente.

Baggerwerkzaamheden.
Baggerwerkzaamheden in de Gemeente Aalsmeer zijn eerst uitgevoerd bij het Seringenpark en de 
Sportlaan, daarna is de Hornmeer aan de beurt. De Gemeente verwacht in het begin van de zomer 
de werkzaamheden hier uit te voeren. Het wijkoverleg staat sceptisch tegenover deze mededeling en
ziet met argusogen de baggeractiviteiten in de Hormeer tegemoet.

Buurthuis
Cor Knol licht toe dat er overleg met vertegenwoordigers van de Gemeente Aalsmeer is geweest 
over vervanging van het Buurthuis als het middenterrein in de Hornmeer bebouwd zal worden. Een 
vervangend Buurthuis is niet voorhanden en een multifunctionele ruimte opnemen in de te 
ontwerpen bouwvolumes is waarschijnlijk in de exploitatie een te dure aangelegenheid. De 
beraadslagingen daarover zullen voortgezet worden. 

Kinderspeelplaatsen.
Door de Gemeente Aalsmeer is een nieuw plan opgesteld voor alle speelplaatsen in de Gemeente. 
Sommige zijn verouderd, andere liggen niet meer op de juiste plaats en de veiligheid van spelende 
kinderen vragen ook om aanpassingen. Er is overleg geweest met vertegenwoordigers van het 
bestuur en wij gaan er vanuit dat de gemaakte opmerkingen zijn gehonoreerd. Binnenkort is er op 
het Gemeentehuis een voorlichting over dit plan. In de Nieuwe meerbode komt de aankondiging.

                                                          Pag.2                                                                                             



Beschoeiing of groene oevers.
Het plan voor groene oevers langs de singels is al lang geleden met enthousiasme gebracht. In 
Amstelveen was al ervaring met deze oeverafwerking en de plannen voor Aalsmeer werden daaraan
getoetst. Nadere studie moet uitwijzen of de aanvankelijke plannen uitgevoerd moeten worden of 
dat traditionele schoeiingen toch een beter alternatief is. Op de achtergrond zal de ervaring van 
Amstelveen en de financiële haalbaarheid ook wel een rol spelen. Het wijkoverleg zal aan dit 
onderwerp voorlopig geen aandacht meer schenken, totdat de Gemeente met nadere mededelingen 
komt.

Wateroverlast in de Vogelwijk.
Het rapport van Wareco was toegezegd voor eind Maart Helaas is het nog niet door het bestuur 
ontvangen. Jaap de Jong heeft in de watercommissie, en daar omheen, ook aangedrongen op 
verschijning van dit rapport maar heeft de indruk dat het wel gereed maar nog niet geschikt is voor 
publicatie. Mevrouw Verbeek en Mevrouw van Wengerdenis zeer ontstemd over het uitblijven van 
het rapport. Het Bestuur blijft aandringen.

5. Inspraak door bewoners.

Omdat reeds veel onderwerpen zijn besproken is er nagenoeg geen behoeft om in te spreken of 
vragen te stellen. 
Een der aanwezigen, Jan Mul, komt terug op zijn vraag uit het vorig overleg betreffende de 
bustarieven naar Amsterdam. Jan denkt dat het prijsbeleid een regionale aangelegenheid is en dat 
daar aangedrongen moet worden op matiging van de prijzen. 
Ook overlegt Jan Mul een document waaruit blijkt dat er in Amsterdam een gemeentelijke bijdrage 
ontvangen kan worden op reiskosten als het inkomen minimaal is. “Wellicht kan in Aalsmeer zoiets 
ook georganiseerd worden.” zegt Jan.
Het bestuur begrijpt het geschetste probleem maar acht het niet haar taak om bij de regio aan te 
dringen op prijsmatiging. Aanwezigen stellen dat het openbaarvervoer wel door en in de regio 
wordt aanbesteed, maar dat de vervoersmaatschappijen zelf het tarief bepalen.
Een bijdrage voor de minima zou volgens aanwezigen weleens onder de noemer WMO geregeld 
kunnen worden. Jan wordt geadviseerd om met het document over Amsterdam bij de Gemeente 
Aalsmeer het probleem aan te kaarten.

Als verder geen punten meer ter tafel komen, sluit de voorzitter, onder dankzegging, de vergadering
met de mededeling dat het volgende overleg op 11 juni a.s. is.

Bestuur Wijkoverleg Hornmeer.

Aalsmeer 15 April 2014

notulist: Arie van Doorn.
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