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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: Thijs Kreukels (verkeer gemeente Aalsmeer 

Opening 

Sem van Hest heet iedereen welkom. 

Verslag van 10 februari 2014:  

Wordt goedgekeurd. 

Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Verkeer Aalsmeer Oost: 

Gast is Thijs Kreukels, verkeer gemeente Aalsmeer. Onderwerpen: N201, ontsluiting Nieuw 

Oosteinde en overige verkeerszaken. 

. Kruising Machineweg / Legmeerdijk wordt aangepast.  

. Eind dit jaar duidelijk of de bouwweg Vlinderweg een oplossing is bij de ontsluiting. 

. Doortrekken naar oprit naar N201 verlengde Catharina Amalialaan: hangt samen met Greenpark.  

  De brug nu al kunnen gebruiken is wens bewoners, wordt aan gewerkt zegt Thijs. Proceduregang     

  vertraagt, gemeente betreurt dit. Er is beroep aangetekend bij de rechter waarbij gemeente in het  

  ongelijk is gesteld, plan moet aangepast.  

. Fietspaden: veiligheid is aandacht voor  

. Paaltjes op fietsbrug kan niet i.v.m. hulpdiensten 

. Machineweg wordt ook heringericht in samenhang herbouw Rode Dorp. Parkeren gaat naar  

  achterkant van de woningen en een ontsluiting naar Nieuw Oosteinde komt er ook. Ontsluiting  

  Emmastraat op Machineweg verdwijnt op termijn. 

. Aalsmeerderweg wordt ook opnieuw gedaan, houdt wel dezelfde indeling met apart fietspad 

. Kruising Catharina Amalialaan/Machineweg en Middenweg gevaarlijk voor fietsers, vooral in  

  donker. Wordt hoofdstructuur in toekomst, stoplichten lijkt idee.  

  > dit neemt Thijs mee in herinrichting Machineweg en Rode Dorp. 

. Herinrichting Machineweg: bewoners worden hier t.z.t. in meegenomen om mee te denken 

  Er is nog geen plan dat ingezien kan worden. 

. Hornweg: provincie voert werkzaamheden uit. Eind mei weer open. Verdiepen kan niet door  

  leidingen die er liggen. Over oplossing voor het klemrijden en stuk rijden van de platen blijft de  

  gemeente nadenken. Het ziet er rommelig uit: palen met kettingen, kapotte viaductbekleding etc.  

  Gemeente wil bord plaatsen met waarschuwings - flikker lichten over de doorrijhoogte op  

  voldoende afstand zodat chauffeur nog actie kan ondernemen. Ook belijning wordt aangepast.  

. Fietsen onder viaduct is gevaarlijk en donker: komt verlichting en goed fietspad.  

. Idee: eens iemand van de provincie uitnodigen voor uitleg? Hornweg = gemeente en viaduct is    

  provincie. 

. Aansluiting Kasteleinweg: wordt naar het dorp een semi afgesloten doorgang vanuit de kant van  

  Oosteinde. Baanvakbrug over de ouwe N201 blijft op verzoek van de bewoners. 

. Oosteinderweg: blijft voorlopig zo met het smalle profiel met alle ergernissen van dien.  
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. Oosteinderweg weer aansluiten op de Bosrandweg: gaat niet gebeuren geeft weer meer  

  verkeer en daar is de weg niet op ingericht. 

. Gaten Oosteinderweg wegdek gevaarlijk voor fietsers. 

  > Thijs neemt dit mee naar zijn collega’s 

 

Verkeersperikelen Nieuw Oosteinde: 

. Er wordt een van de twee zebrapaden verplaatst bij de Snoekbaarsstraat. 

. Op Catharina Amalialaan bij AH een zebrapad aanleggen lijkt handig. Zebrapad past in de stroom  

  naar winkels of scholen, 

> Thijs neemt dit mee naar collega’s 

. gevaarlijke kruising einde Catharina Amalialaan, Snoekbaarsstraat en Koolwitjesstraat. Is niet nieuw  

  voor Thijs, hier is aandacht voor en wordt aan gewerkt 

. Snelheid in Snoekbaarsstraat: meer drempels aangebracht, dit helpt, de snelheden blijven binnen  

  de normen. Er komt nog wel een versmalling t.h.v. nummer 100, dit i.v.m. de veiligheid, er rijdt veel  

  verkeer. 

. Toch een versmalling bij de Vlinderweg t.h.v. speeltuin? Snoekbaarsstraat is hoofdstructuur. 

. Fietsen en brommers op voetpaden: ergernis en gevaarlijk. Dit gedrag van mensen. Veel problemen  

  komen voort uit het gedrag van bewoners zelf. Bewoners moeten hier zelf de verantwoording in  

  nemen. In Nieuw Oosteinde is, veel meer dan in andere wijken, gedrag de oorzaak van ergernissen  

  en onveiligheid in het verkeer. Ook bij de school, ouders moeten hun verantwoordelijkheid hierin  

  nemen. Politie grijpt niet in als brommers en fietsen over de stoep gaan. Mag niet,  als pizza- 

  brommers overlast geven de eigenaar waarschuwen, die pakt het wel aan.  

. Veiligheid t.a.v. de kinderen in de Julianalaan: op plateau en door smalle bochten veel onveilige  

  situaties, ook voor fietsers. 

Vraag: wat kunnen we als buurtbewoners doen om mensen zich normaal te laten gedragen? 

Frans wil samen met buurtbewoners, politie en gemeente het initiatief nemen. De handhavers zijn 

altijd net op de verkeerde plek. Techniek en een andere infrastructuur werken niet. Samen iets doen 

om het te veranderen. Actiepunt wordt: bewustwording verkeersgedrag. Wie doet er mee met Frans. 

Een aantal bewoners wil zich opgeven na de vergadering bij Frans. Het aanspreken van buurtgenoten 

resulteert vaak in een grote mond. Doel wordt om bewoners vanuit zichzelf veiliger te laten 

gedragen. Voorkomen van een grote mond als je iemand aanspreekt zijn ook tips voor. 

> Frans stelt voor om op het volgend wijkoverleg in augustus aandacht te hebben voor de manier  

  waarop je mensen aanspreekt.  

. Inrichting van de wijk als 30 km zone: geen versmalling op de Catharina Amalialaan. Asfalt  

  inderdaad niet handig in 30 km wijk, voorlopig worden er geen aanpassingen gedaan zegt Thijs.  

  Julianalaan voldoet aan de eisen voor een 30 km weg. Er blijft vraag naar een aanpassing op de  

  Catharina Amalialaan, als de aansluiting op de N201 doorgetrokken wordt is het nog veel drukker en  

  wordt er hard gereden. 

  Het OM doet niets met boetes in een 30 km gebied omdat veel 30 km gebieden niet goed genoeg zo  

  ingericht zijn. 

. Op de Legmeerdijk aangeven dat de veiling aan de Legmeerdijk ligt zodat vrachtwagens niet de wijk  

  in gaan. Ook aangeven op een bord al voor de rotonde op de Legmeerdijk dat ze niet de wijk in  

  kunnen. Dit voorkomt het klemrijden op de Snoekbaarsstraat. Deels ook een probleem door oudere  
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  versies van de TomTom.  

. Verlichting Catharina Amalialaan bij Machineweg: erg donker!! 

> Thijs neemt dit mee naar collega’s 

Actiepunten:  

Thijs neemt de aangedragen punten mee in de ontwikkelingen en andere (onderhouds)plannen van 

de gemeente Aalsmeer. 

Initiatiefgroep van bewoners met als doel: bewustwording van verkeersgedrag.  

 

Schouwlijst Nieuw Oosteinde: 

“De stand van zaken is te volgen op de website van de gemeente Aalsmeer. Frans verstuurd ook nog 

mail hierover naar degene wiens mailadres hij heeft.  

Hondenpoep overlast: 

Initiatiefgroep loopt (zie vorig wijkoverleg).  

Geluidsoverlast Schiphol: 

Bewonersvertegenwoordiging ORS: er kan een vertegenwoordiger namens alle omliggende 

gemeenten plaats nemen in dit overleg. Ingewikkelde procedure die Sem uitlegt vanuit CROS / 

Alderstafel. Zie de sites van ORS., CROS etc.  

Officieel is er nog geen ORS, ligt nog bij minister Mansfeld. Dus kortom: nog veel onduidelijkheid. Wel 

belangrijk dat er een Aalsmeerse vertegenwoordiger komt in een orgaan dat inspraak heeft namens 

de bewoners. Alle acties die noodzakelijk zijn om überhaupt mee te kunnen doen zal het Wijkbestuur 

uitvoeren. Er zijn wel een aantal goede Aalsmeerse kandidaten die de inspraak goed zouden kunnen 

regelen. Wordt vervolgd.  

Reageren richting Platform Regio Schiphol heeft wel resultaat gehad: er wordt tussen 23.00 en 19.00 

uur niet over de wijk gevlogen. Overlast van Schiphol is wijk overstijgend, dus de gemeente Aalsmeer 

moet ook aan tafel! 

Als er meer duidelijk is wordt dit naar de bewoners gecommuniceerd. Frans heeft hier ook een rol in. 

Bruggenfestival: 

op 21 juni a.s. voor de tweede keer. Doel: verbinden is het idee van de jongeren die het ook weer 

georganiseerd hebben. Het programma volgt. Doe allemaal mee, laat zien wat je doet (hobby, kunst, 

werk, talent etc.).  

Nieuw logo Wijkbestuur: 

Een bewoonster heeft een idee ingediend maar er niets op gehoord. Dit loopt nog. Op 25 augustus 

wordt hier aandacht aan besteed.  

Sluiting en uitnodiging: 

 voor een gezellig glaasje met als doel contacten te leggen. Hier wordt ruim gebruik van gemaakt.  

Ria Koehler 

juli 2014 


