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Notulen Wijkraadvergadering 10 september 2012 

Aanwezig: 

Nico Schuurman (secretaris wijkraad), Pierre Brancart (voorzitter), Ria Koehler (lid wijkraad en notulist), 

Bep Korsse (wijkraad), Christa Kuitert (lid wijkraad),  

Inloop half uur: 

Er is geen inloop gepland omdat de nieuwe manier van werken ingegaan is. In de kranten stond dat er wel een 

inloophalf uur is. Daarom veel buurtbewoners aanwezig.  

Bewonerscommissie Poldermeesterplein: 

>  veiligheid fietsers brug Koningsstraat – Poldermeesterplein doet de gemeente niks aan 

>  boom mag daar niet weg (belemmert uitzicht) en er komen geen hekjes 

>  brommers rijden er ook veel te hard 

>  plateau Hornweg onduidelijk, wie heeft voorrang?  

>  hoek Beatrixstraat met Oranjestraat ook onveilig 

>  hangjongeren achter de Beatrixstraat geven overlast, dit is nieuw 

Er leeft veel onvrede bij de bewoners over van ALLES wat NIET geregeld wordt in Aalsmeer. Groen te hoog, 

onveilige situaties etc. 

Vraag van ouderen naar banken in de buurt. Die komen er niet, dit i.v.m. hangjongeren. 

Bep: op de Cath. Amalialaan nog snelheidscontroles, staat op de agenda van het DB en komt weer op agenda 

van het wijkoverleg.  

De parkeerplaats bij de dokterspost: probleem = dat de stoep verzakt is.  

Er is nog geen reactie op de enquête van Polderland n.a.v. de oplevering aan de gemeente.  

Een terrasvergunning (snackbar en toko) is geweigerd i.v.m. hangjongeren. 

Bewoner van Julianalaan 56: 

De bewoners van nummer 42 t/m 62 hebben getekend volgens de gemeente om veranderingen aan het 

pleintje tegen te houden. Voor de kinderen geen speelvoorzieningen en geen parkeerplaatsen.  

Realiteit is dan 9 van de 12 bewoners WEL de aanpassingen willen. 

Advies: samen actie ondernemen en pen kaart spelen tegenover elkaar als buren. 

Speeltoestellen worden niet terug geplaatst, maar hier gaat de bewoner ook werk van maken.  

 

Spaargaren van de VVD: hoort hier veel, neemt dit op met Marianne Vleghaar. 

Speelplekken voor de jeugd: nog niets van gehoord. Er zijn wel plannen om het plein achter de Beatrixstraat 

in het najaar opnieuw in te richten. 

Alles is doorgeschoven naar het najaar, ook het bomen planten.  

Bram Heijstek is juridisch adviseur en door Frans naar de vergadering gestuurd. Dit na n.a.l.v. vragen over 

voetbalkooi in de Hornmeer en vragen over het Baanvak/Sommeer. Uitgelegd dat dit Wijkraad Oost is. 

Bram is boos over de staat van de stoep aan de Oosteinderweg i.v.m. aanleg glasvezel. Steeds weer open = 

verkwisting van gemeenschapsgeld. Hij heeft al 140klachten gehad over verzakking en slecht straat werk.  
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Spaargaren: principe is, dat als je iets open maakt als bedrijf, je dit ook weer goed herstelt.  

De bewoners die ontevreden zijn over de afwerking van de bestrating en eigen opritten e.d. na de 

werkzaamheden kunnen zich melden bij Bram. Deze service verleent hij gratis vanuit zijn boosheid. Verder 

opereert hij als betaald adviesbureau.  

Oosteinderweg 71, 1432 AE Aalsmeer, tel. 06-339 17 665 

Schoolmeesterwijk: de enquête komt bij de oplevering aan de gemeente. Men wil bomen langs het pad.  

De enquête van de Vlinderwijk heeft 150 bomen opgeleverd.  

Parkeersituatie: heel veel overlast tijden brengen en halen, veel wild parkeren en onveilige toestanden. 

Als de plastic verzamelbakken vol zijn kan er gebeld worden met de Meerlanden. Dit komt op agenda DB om 

te kijken of er structureel vaker gelegd kan worden.  

Deze verzamelplekken zijn voor de hele wijk en niet alleen voor de bewoners van Poldermeesterplein zoals 

een mijnheer dacht.  

Hangjongeren: hebben deze zomer geen noemenswaardig overlast gegeven. 

Bewoner Paul de Winter, Citroenvlinderstraat 137, tel. 06-36538639, pfmcl@caiway.nl vertelt: 

De hele wijk loopt bij hem langs als de school begint. Onveilige situatie voor de kinderen bij oversteken. Hij 

heeft er overal al melding van gemaakt. De gemeente, verbeter je buurt.nl De stelling van de gemeente is, 

dat alles is aangelegd volgens de eisen. Ook her is het wachten op een ongeluk. Deze bewoner is voorheen 

actief geweest in de verkeerscommissie van Westwijk en heeft met de gemeente Amstelveen betere 

ervaring. De algemene regel is, dat als een situatie gevaarlijk is, overruled dat het AVP, dus dat betekent: 

aanpakken/verbeteren.  

Hij heeft ook met Frans gesproken en kreeg het advies om te gaan bekijken hoe het gedrag van de 

buurtbewoners te beïnvloeden is en hoe ze aangesproken kunnen worden op overtredingen. Raar advies vindt 

hij, daar hebben we een instantie voor: de politie. Gaat hij ook niet doen. 

Wil wel meedenken en zich actief inzetten voor verbetering van de situatie. Ideeën: een spiegel op de hoek 

maar dit doet de gemeente niet. In andere gemeente geen probleem, helpt in de verkeersveiligheid. De hoge 

(privé) heg verlagen, hier moet de gemeente de bewoners op aanspreken in kader van de veiligheid.  

Maar het grootste probleem is: de hard ware deugt niet, het is NIET goed aangelegd. Snelheidsremmende 

maatregelen aanbrengen kan ook helpen.  

De strooibak bij de brug is verdwenen. Dit is nodig bij gladheid want je schuift zo van de brug af. Ook bij de 

zebrapaden is het nodig om strooibakken te zetten, dit aangeven bij de gemeente. Dit komt op de agenda van 

het wijkoverleg, het DB pleit voor bij elke pad een bak. Waarom zijn ze verwijderd? 

De bewoner constateert, dat de communicatie niet goed loopt. Op zijn vragen aan de verkeersdeskundige 

krijgt hij antwoord van Frans en niet van de deskundige.  

Hij wil geen corrigerende rol richting bewoners op het gebied van de problemen in de straat. 

Zelfwerkzaamheid is er wel, maar dat behelst geen politietaken.  

Wijkoverleg: 

In het wijkoverleg de notulen nagelopen. 

Het monument wordt aan gewerkt, de fabriek is failliet maar het komt er nu toch aan. 

mailto:pfmcl@caiway.nl
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Wijknieuws: een oproep plaatsen voor de onderwerpen voor de schouw.  

De ophangrail voor schilderijen in het gezondheidscentrum is nog niet gerealiseerd. 

Is er al meer bekend over het Rode Dorp? 

Mededelingen: 

Brief: uitnodiging 18 september inloop voor de jeugd op gemeentehuis dinsdag. Geen afvaardiging vanuit de 

wijkraad.  

Nico: overweegt om te gaan stoppen met de wijkraad. Neemt uiteindelijk zijn beslissing na zijn vakantie. 

Zijn grootste frustratie is, dat er uiteindelijk niets gebeurt of uit komt, het blijft bij beloftes.  

Piere: overweegt ook om te stoppen. Ook dezelfde frustratie. De gemeente moet gaan reageren op de 

klachten op de servicelijn! Toen Marjanne  v.d. Bergh er nog was, liep dit veel beter! We willen antwoord.  

Wijknieuws: 

Poldermeesterplein nr. 80 zegt hem niet te krijgen. Ria weet zeker van wel, zal er deze keer 2 in doen.  

Dit is de laatste uitgave in de oude stijl. Alles gaat veranderen, kleiner, in kleur, wel met geel voorblad, start 

in januari.  

Verschijning 3e week september. Kopij deze week inleveren. 

Vergaderen met DB op 15 oktober in de Brede school. DB in december.  

Rondvraag: 

Gezamenlijke wijkraden? Dit bestaat nog. 

Heeft de wijkraad enig gehoor bij de gemeente over bijv. verkeer? Hoe serieus worden jullie genomen? 

Helemaal niet, daar mankeert nog van alles aan.  

De bewoner van de Citroenvlinderstraat biedt aan zich bezig te gaan houden met verkeersvraagstukken. Hij 

wil kritisch meedenken. Er is een verkeersgroep (hr. Niemeijer), het is goed daar bij aan te sluiten.  

Frans moet zorgen dat we serieus genomen worden bij de gemeente. Als je niet serieus genomen wordt ben 

je een roepende in de woestijn.  

Er komt een stukje in het wijknieuws met een foto over de onveilige situatie in de Citroenvlinderstraat.  

Voetbalveldje bij de Vlinderweg: mevrouw Hendriks van de Koolwitjesstraat 80 heeft dit voor elkaar 

gekregen. Nu is de omheining stuk. Idee om materialen van de gemeente vragen en met de bewoners zelf het 

hek op te knappen.  

Spaargaren: vindt het zorgelijk dat 2 mensen zich terugtrekken uit de wijkraad n.a.v. de frustrerende 

eraringen. De VVD moet zich dat aantrekken vindt hij. Ook bij de Hornmeer het zelfde probleem, geen 

gehoor en geen reactie.  

 

 

 

 


