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Aanwezige bestuursleden: 

Sem van Hest (voorzitter), Marcel de Nijs (secretaris) Bep Korsse (penningmeester), Peggy Moespot, 

Marie Louise Boom en Ria Koehler (verslaglegging). 

Gasten: Frans Huijbregts (wijkopbouwwerker Aalsmeer), Rick Rolleman (wethouder) en Pim van Riet 

(CROS) 

Er zijn ongeveer 65 bewoners aanwezig uit Aalsmeer Oost. 

Opening 

Sem van Hest draagt voor deze avond het voorzitterschap van deze vergadering over aan Marcel de 

Nijs. Dit in verband met Sem’s activiteiten voor de gemeenteverkiezingen. 

Verslag van 18 november 2013 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van het wijkoverleg gehouden 18 november 

2013. De notulen zijn goedgekeurd. 

Ingekomen stukken 

E-mails over hondenpoep en verkeer die binnenkomen bij het Wijkbestuur worden altijd aandachtig 

gelezen en toegevoegd aan de het overzicht van zaken die spelen in de wijk. Het wijkbestuur kan de 

meldingen in de e-mails niet voor u oplossen omdat we hierin geen uitvoerende functie hebben. Wel 

zullen wij proberen u zo goed mogelijk door te verwijzen. Het wijkbestuur heeft als doel bewoners 

een platform te bieden om vragen en probleem te delen zodat zij samen met medestanders actie 

kunnen ondernemen. Uw e-mails zijn welkom, maar nog liever ontmoeten wij u op het wijkoverleg. 

In april 2013 is er een schouwronde gemaakt waar veel actiepunten uit kwamen. Veel valt onder het 

standaard onderhoud maar de andere zaken zijn nu opgepakt door de gemeente Aalsmeer. De 

schouwlijst (stand van zaken) is te volgen op de website van de gemeente Aalsmeer. Gebruik 

hiervoor de zoekfunctie op de website en zoek op “schouwlijst oost”. Begin 2015 is er weer een 

schouw in Aalsmeer Oost op initiatief van de gemeente. 

Hondenpoep 
Brenda van den Herik heeft een plan (zelf eigenaar van een hond), ze ergert zich aan het niet 
opruimen van de hondenpoep. Aanspreken eindigt soms positief maar ook wel negatief. Haar doel is 
om er samen met andere bewoners iets aan te gaan doen. 
Frans biedt zijn ondersteuning aan als trekker. De ideeën uit dit overleg kan het Wijkbestuur melden 
bij het DB (overleg met de gemeente): besteding hondenbelasting, afvalbakken, zakjes, 
uitlaatplekken, handhaven en beboeten. Er wordt beleid ontwikkeld in Aalsmeer met Amstelveen als 
voorbeeld. Er is een idee vanuit de aanwezigen: maak een bord met “houd uw omgeving schoon”. 
Frans pakt dit op met deze wijkbewoner. Beter Buren inschakelen is geen optie bij ruzie over 
hondenpoep. Dat is meer voor conflicten tussen buren. 
Wie doet mee met de werkgroep hondenpoep? Dit kan via hondenpoepaalsmeer@outlook.com 
 
Stapstenen 
Judith Verzijden introduceert de stapstenen. Dit zijn stoepstenen met kindertekeningen (duurzaam) 
die door de wijk heen liggen en bijv. de route naar school aan kunnen geven. Doel is om de veiligheid 
te vergroten en de kinderen bekend te maken met verkeersregels. Een tegel kost ongeveer € 35,- er 
worden sponsors voor gezocht. Het idee wordt door de aanwezigen enthousiast ontvangen, goed 
initiatief. De scholen zijn gekend in dit idee maar willen dit eerst overleggen met hun teams. Mag het 
in de gemeente? Op dorp liggen ze ook al, dus ja. Frans ondersteunt de werkgroep die dit wil 
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realiseren in Oost. Contact met de initiatief nemers via Twitter en Facebook: 
https://www.facebook.com/Nieuwoosteinde 
 
Speelplaatsenbeleid 

Rick Rolleman (wethouder) vertelt over het beleid 2014 – 2017. De stapstenen passen hier prima in. 

De inspraak in de plannen voor het nieuwe beleid speelplaatsen was veelvuldig. Er moet bezuinigd 

worden op het traditionele onderhoud en vervanging. Maar er is voldoende geld beschikbaar. Het 

doelgroepenbeleid (0-5, 6-11, 12-18 jaar) krijgt vorm. De laatste groep is onderbedeeld in Oost. Er is 

een keuze gemaakt voor meer natuurspeelplekken, dit kost minder onderhoud en veiligheidseisen en 

het is meer uitdagend voor de jeugd. Zandbakken mogen niet meer i.v.m. de kattenpoep = 

onhygiënisch. Voor de oudere jeugd komt er meer plek beschikbaar gericht op elkaar ontmoeten.  

De komende 3 jaar worden eerst de natuurspeelplaatsen gerealiseerd. Omwonende bewoners 

krijgen een uitnodiging om mee te denken, samen met hun kinderen. E is een voorstel van de 

gemeente maar belangrijk is wat de bewoners willen. Dus: geef gehoor aan de uitnodiging om mee 

te denken over de inrichting van de speelplekken. Er is geld om dit aan te leggen met duurzaam 

materiaal. 

http://www.aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Wijken-en-

wijkverbetering/Oost/oostartikelen/Uitvoeringsplan-Speelvoorzieningen-vastgesteld-door-het-

college.htm 

Vraag: er is een speelveld aan de Takkade, met nu een hek er om heen? 

Antwoord: Dit is een natuurgebied van de Bovenlanden. Dit wordt wel meegenomen in het plan met 

de vraag of er gebruik van gemaakt kan worden. 

Vraag: is er behoefte aan natuurspeelplekken? 

Antwoord: Ja, de jeugd vindt deze uitdagender en zelf invullen leuk. Het is voor de oudere kinderen. 

Doel is om twee natuurspeelvelden in Oost te realiseren. Als eerste de bestaande bij het Middelpunt 

en het trapveldje aan de andere kant van de wijk. Samen met de bewoners wordt dit nader 

uitgewerkt. Er worden ook een aantal speelplekken in de wijk opgeheven. De gemeente is met Eigen 

Haard in gesprek of de bouwweg met het voetbalveldje ingericht kan worden als speelplek.  

Tip: zet afvalbakken aan de rand van de speelplekken, dan kunnen honden bezitters deze ook 

gebruiken. 

Vraag: er is een trapveldje bij de Kerkweg? 

Antwoord: Ja, was een idee van de bewoners die het samen met de gemeente gaan beheren.  

Vraag: komt er ook iets overdekts? 

Antwoord: Nu is er al de jongeren ontmoetingsplaats (JOP) bij de Bloemhof. Er zijn ideeën om een 

JOP te realiseren bij de Karperstraat, maar alles in overleg. Hiervoor zou ook een bestemmingsplan 

wijziging moeten komen. 

Opmerking: in Velserbroek is zo’n ecologische natuur speeltuin, dat is leuk, maar wie houdt de 

veiligheid in het oog? Men is van mening dat dit bij de ouders ligt.  

In een van de bestaande speeltuintjes achter de W. Alexanderstraat staat nog een paal die weg 

moet. Dit wordt gemeld bij de gemeente, degene van de gemeente die dit kan doen is aanwezig en 

https://www.facebook.com/Nieuwoosteinde
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zorgt er voor. 

 

Schiphol 

Pim van Riet (CROS) komt iets later. Rolleman heeft ook Schiphol in zijn portefeuille. Er is vanuit de 

gemeente veel overleg met marginaal resultaat. De regelgeving rond landen en starten is gewijzigd, 

Aalsmeer = een secundaire baan wat resulteert in veel overlast voor Aalsmeer. De Buitenveldertbaan 

veroorzaakt de meeste overlast (in absolute aantallen, niet vanuit Aalsmeer gezien). De Kaagbaan en 

Polderbaan de minste. Het reizigersaantal stijgt wel maar resulteert niet in meer vluchten, er wordt 

efficiënter gevlogen (volle en grotere toestellen e.d.). Grotere vliegtuigen zorgen voor langere/lagere 

aanloop bij landen en starten. Feit is dat de Aalsmeerbaan meer wordt ingezet dan voorheen door de 

invoering van het nieuwe systeem. 

Grootste probleem is, dat de vliegtuigen afwijken en recht over Aalsmeer Oost vliegen. Hier is de 

gemeente Aalsmeer samen met Uithoorn en Amstelveen tegen in aan het gaan. Er worden 

toezeggingen gedaan dat er naar gekeken wordt. Ook veiligheid is een aspect: er wordt wel heel erg 

veel gebruik gemaakt van de Aalsmeerbaan. Er is ook veel overlast als het nog/al donker is, dat is niet 

conform de afspraken.  

Vraag: waarom wijken de vliegtuigen eerder dan voorheen af en vliegen dan over de wijk? 

Antwoord: dat is nu toegestaan. 

Remedie tegen de overlast is: klagen. De bewoners moeten meer laten weten dat ze overlast 

ondervinden. Dit kan via de site van BAS. Daar kun je ook de vliegbewegingen volgen. Bewoners 

willen wel klagen en zien zeker de noodzaak en verlangen ook dat de gemeente dat ook doet. 

Rolleman klaagt dagelijks. Hij heeft Tweede Kamerleden uitgenodigd, die schrokken van de herrie 

door vliegtuigen die hij ondervindt in zijn woonkamer.  

De sloopzone in bebouwd gebied is ook een farce. Er wordt nu niet of in ieder geval veel minder 

overheen gevlogen! Merkbaar is, dat het draagvlak voor Schiphol aan het afnemen is bij de bewoners 

van Aalsmeer. Er is te veel geluidsoverlast en die groeit. Om vliegbewegingen en andere info te 

volgen is de website van BAS beschikbaar. Bas moet ook klachten registreren en doorgeven. Advies 

op de site van BAS: bel naar inspectie leefomgeving en transport.  

LVNL weet van de afwijkende vliegroutes en de overlast die dit geeft. Handhaven van de gemaakte 

afspraken met Schiphol moet gebeuren vanuit de gemeente is de mening van aanwezigen. En wees 

zuinig met het accepteren van compensatieregelingen! Dat kan “afkoop” van de overlast inhouden. 

Je hebt er niets aan als je blijvend de TV harder moet zetten en je gesprek moet onderbreken en niet 

kunt slapen! Wie er nu uiteindelijk verantwoordelijk is voor de overlast is niet te achterhalen, 

iedereen schuift het door en houdt elkaar de hand boven het hoofd.  

Opdracht aan de gemeente vanuit de aanwezigen: 

- zorg dat je mee kunt praten, kom aan de goede tafels te zitten (Alders) 

- zet in op beperking van de overlast 

- compensatie voor de individueel gedupeerden 

- inspraak t.a.v. de inrichting van de sloopzone 
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Rolleman merkt dat er steun is vanuit de gemeente en de inwoners van Aalsmeer voor politieke 

acties richting Den Haag. De bewonersvertegenwoordiging in CROS (omgevingsraad Schiphol) wordt 

nu anders gekozen. Er mag nu nog 1 vertegenwoordiger vanuit een groot gebied met meerder 

plaatsen zitting nemen. Het moet een inwoner zijn en niet iemand uit de gemeentepolitiek. De naam 

wordt nu ORS. Het is wenselijk om vanuit elke gemeente rond Schiphol een eigen vertegenwoordiger 

te hebben omdat de belangen niet overal gelijk zijn. 

Er is een luchtvaartwet waar alle normen en het handhavingsstelsel in omschreven staat. Op 

CROSnet is alle informatie beschikbaar http://www.crosnet.nl/ 

Een aantal vragen/opmerkingen vanuit de aanwezigen: 

- Er komen 2 meetpunten bij Aalsmeer. 

- De tweede kamer heeft ooit besloten tot een maximum van 520.000 vliegtuigbewegingen, dat is 

nog niet bereikt. Dus er is nog steeds groei. 

- Er worden stelselmatig afwijkingen van de route geconstateerd, het aantal neemt toe.  

- Rommelen van vracht vliegtuigen op de Kaagbaan ook hinderlijk. Dit wordt meegenomen. Er is een 

experiment in Hoofddorp tegen deze overlast. 

- Dat wethouder Rolleman er alles aan doet is mooi, maar zorg er voor dat je in ieder geval aan tafel 

komt op de plekken waar je mee kunt praten en meebeslissen. Dat is nu nog niet het geval. 

Rolleman zegt alles in te zetten om dit voor elkaar te krijgen. 

- De sloopzone = recreatiegebied, onder de aanvliegroute. Dit wordt als “krom” ervaren door 

aanwezigen. Schiphol heeft dit project toegewezen aan Aalsmeer voor de in richting van de zone, 

natuurontwikkeling is het doel. 

- Neem het onderwerp overlast Schiphol op in de partijprogramma’s. Beloof niet alleen van alles 

maar maak het ook waar.  

De heer Van Riet wil de inwoners van Oost regelmatig bijpraten op de wijkoverleggen. Dit wordt 

positief ontvangen. Klagen bij BAS over de overlast is het advies. Maar de mening is, dat 

Aalsmeerders een beetje murw zijn t.a.v. het klagen, het helpt niet. De gemeente Aalsmeer gaat voor 

een vaste zetel (naast de bewonersvertegenwoordiging) in het ORS.  

Conclusie: 

Er wordt heel veel geluidsoverlast ervaren. 

Klagen door bewoners kan meer helpen dan ergens “aan tafel te komen” 

De inspanningen van Rolleman en van Riet worden gewaardeerd. 

  

http://www.crosnet.nl/
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Rondvraag 

Bewonerscommissie Eigen Haard 

Vertegenwoordiger Gerrit Ouwenaar is aanwezig en heeft een aantal mededelingen: 

- Veiligheid is een onderwerp / actie voor de gemeente. 

- Na het vuil ophalen worden de bakken “op straat gegooid” door de mensen van de Meerlanden. 

- De bestrating in de Nassaustraat niet goed na aanleg van de glasvezel. 

- Waterafvoer Beatrixstraat en Nassaustraat na regenbui stagneert (putten vol?) 

 

Eigen Haard houdt samen met de bewonerscommissie een schouw op 4 april. Aandachtspunt zal 

daar zijn: de tuinen en de directe omgeving van de huurwoningen. Meldingen kunnen gedaan 

worden via de website. 

Genoemde punten worden gemeld in het DB (overleg Wijkbestuur, politie, Eigen Haard, 

buurtopbouw e.d. met de gemeente Aalsmeer). Meer dan melden kan het Wijkbestuur niet doen. Bij 

het DB is ook een afgevaardigde van Eigen Haard aanwezig. 

Vragen om te bespreken tijdens het overleg met gemeente DB 

- De Meerlanden wil een derde inzamelpunt realiseren voor glas / plastic, waarom geen overleg met 

de bewoners via het wijkoverleg? Er zijn goede ideeën over! En zeker betere plekken. 

- De verkeersmaatregelen op het Poldermeesterplein zijn allemaal opgeheven, waarom? 

- Het verleggen van het zebrapad op de Cath. Amalialaan: hoe staat het er voor? 

Sport – buurtcoach Tom Schutte 

Doel is om goedkoop en laagdrempelig sporten voor volwassenen in Oost. Er wordt een 

inventarisatie gemaakt van wat er al is en wat men wil in Oost in februari 2014.  

Geluidsinstallatie 

Graag een installatie gebruiken op de volgende overleggen is de vraag uit de aanwezigen.  

Geluidsoverlast door de Mikado 

Er wordt regelmatig overlast ondervonden door de omwonenden van de Mikado als daar in de 

avond/weekeind activiteiten plaats vinden. De omwonenden zijn al bij de Mikado geweest maar er 

wordt niet naar hen geluisterd, geen reactie.  

Er blijken meer mensen last van te hebben, ook op zondag. Frans neemt het op zich om met de 

bewoners richting Mikado iets te ondernemen om de overlast terug te dringen.  

Applaus voor het wijknieuws 

Eén week voor het wijkoverleg verschijnt het bekende gele krantje boordevol nieuws uit de wijk. Bep 

en Michel Korsse, de bezorgers en iedereen die hier aan hebben meegeholpen, bedankt! 

Bezoek ook het wijkbestuur Aalsmeer Oost op: https://www.facebook.com/AalsmeerOosteinde 

Ria Koehler, 14 april 2014 

https://www.facebook.com/AalsmeerOosteinde

