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Aanwezige bestuursleden: 

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

Marie Louise Boom, Christa Kuitert en Ria Koehler (verslaglegging). 

Gasten: Eef Haverkort (VGP) 
 

Opening 

Sem van Hest heet iedereen welkom. Hij meldt, dat aanwezigen van buiten Aalsmeer Oost alleen als 

toehoorder aanwezig kunnen zijn. Als er vragen zijn aan het Wijkbestuur kan dit via het mailadres. De 

wijk Aalsmeer Oost loopt van de nieuwe N 201 tot aan de gemeentegrens met Amstelveen.  

Verslag van 12 mei 2014:  

Wordt goedgekeurd. Positieve constatering: het trottoir in de Hendrikstraat is er gekomen.  

Bewoners vertegenwoordiging Schiphol: 

De heer Eef Haverkort van de VGP legt uit, op welke manier inspraak vanuit bewoners rond Schiphol 

geregeld is en hoe dat gaat worden in de nabije toekomst. Zie voor meer info de sites van de 

Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP), Omgevings Raad Schiphol (ORS) en Bewoners 

Aanspreekpunt Schiphol (BAS).   

Het is een ingewikkelde materie waarin clusters van gebieden een rol spelen. Belangrijk voor ons is 

om een vertegenwoordiger aan tafel te krijgen van het ORS vanuit Aalsmeer Oost. Het Wijkbestuur 

wil 50 handtekeningen in het binnen gebied om een kiesman aan te kunnen wijzen.   

Wonen dicht bij de baan betekent weinig mogelijkheden tot geluidsreductie. Groei zal plaatsvinden 

op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Ter compensatie is er weer 30 miljoen te verdelen aan 

activiteiten ten gunste van de omgevingskwaliteit. Nu als Aalsmeer proberen hier goed van te 

profiteren.  

Vragen uit de zaal: 

Naast de geluidsoverlast, hoe zit het met de vervuiling? Dit blijft binnen de normen van Brussel. Er is 

een werkgroep voor en hier is nog veel in te doen. 

Kunnen ziektes gekoppeld worden een de luchtkwaliteit? Er zijn onderzoeken gedaan maar die lijken 

niet representatief. Is nog nooit gekeken naar het effect van de vervuiling op ziektes aan de 

luchtwegen.  

Wat gebeurt er met de boetes van overtredingen? Die worden geïnd maar komen niet ten goede van 

de burgers.  

Schouwlijst Aalsmeer Oost: 

Deze is terug te vinden op de site van de gemeente Aalsmeer: Oosteinde / schouwlijst.  

Groen gemarkeerde vakjes betekent voor de gemeente: afgehandeld, vinden dat er door de 

gemeente genoeg aan gedaan is. Vinden wij dat als burgers ook? Verzoek is om te kijken of men zich 

hier in kan vinden. Op en aanmerkingen kunnen kenbaar gemaakt worden aan het Wijkbestuur via 

het mailadres wbAalsmeerOost@gmail.com.  
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Losloopgebied voor honden aan de Snoekbaarsstraat: 

De mevrouw die het onderwerp op de agenda wilde is niet aanwezig.  

Brandgangen onder water: 

Het is onduidelijk bij wie het onderhoud en een goede afwatering hoort, bij Eigen Haard of de 

Gemeente. Het Wijkbestuur legt de vraag bij de gemeente neer in het overleg dat zij over 2 weken 

hebben.  

Verkeerssituatie: 

Een bewoner heeft handtekeningen verzameld om kracht bij te zetten aan het verzoek aan de heer 

Kreukels om verkeers- en snelheids remmende maatregelen te nemen. Mailadres initiatiefnemer:  

tnieuwendijk8@gmail.com.  

Een andere bewoner heeft een ludieke “verkeers” inslag: allerlei leuke acties waarmee op een 

ludieke manier aandacht gevraagd wordt voor de veiligheid van o.a. kinderen in het verkeer in onze 

wijk. Zie op facebook: Veilig Oosteinde. De voetstapjes door de wijk waren een actie van hen. Doel: 

bewoners wat luchtiger bewust maken dat er kinderen spelen en lopen door onze wijk!  

Ook de “stapstenen” actie loopt nog.  

Frans Huijbregts (opbouwwerk) oppert om het proces en de inhoud te scheiden. Mooi dat bewoners 

initiatieven nemen om iets te ondernemen. Eerste is samen vaststellen dat we veiligheid belangrijk 

vinden. Frans nodigt de bewoners die zich in willen zetten voor verbeteren van de verkeerssituatie 

uit om na dit overleg samen met hem bij elkaar te gaan zitten om over de initiatieven verder te 

overleggen.  

Vraag uit de zaal: uit de snelheidsmetingen van 2013  blijkt dat er veel te hard gereden wordt op de 

Catharina Amalialaan, er zijn geen snelheid beperkende maatregelen aangebracht. Is de reden dat de 

hulpdiensten en snel doorheen moeten kunnen? Hier is op dit moment geen antwoord op.  

Een bewoner meldt, dat sinds de paaltjes verwijderd zijn van het fiets/voetpad bij de school, auto’s 

gewoon over het fietspad rijden. Het Wijkbestuur neemt dit mee naar het overleg met de gemeente.  

Aansluiting N 201 op afslag Nieuw Oosteinde: het wordt vertraagd door afhandeling van een 

bezwaarschrift.  

Hoe de kruising Machineweg / Aalsmeerderweg er uit gaat zien is door Kreukels niet beantwoord in 

het vorig overleg. Het Wijkbestuur probeert dit wel onder de aandacht te houden, anders is het voor 

inspraak en ideeën straks te laat. 

Poldermeesterplein: de problematiek is grotendeels te wijten aan gedrag van mensen. Er is een 

toezegging dat de bocht vanaf het Poldermeesterplein naar de Catharina Amalialaan (rechtsaf) 

minder haaks zal worden. Wanneer is nog niet bekend. 

Er worden geen verkeersmaatregelen meer getroffen, het is een parkeerterrein en er wordt 

verwacht dat de automobilisten zich daar ook naar gedragen, dus rustig rijden.  

Versmalling in de Ruisvoornstraat: deze is in voorbereiding.  
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Volle stoep op het Poldermeesterplein onder de overkapping: winkeliers mogen spullen buiten 

zetten. Wat er precies wel en niet mag is nog geen antwoord op van de gemeente. Prettig is als men 

onder de overkapping door kan lopen bij slecht weer. Door verdere uitbouw van spullen en fietsen 

op de stoep, is het op de stoep buiten de overkapping ook niet veilig lopen.  

Bushalte Legmeerdijk: een aanwezige vertelt dat er veel zadels gepikt worden van de gestalde 

fietsen.  

Wijknieuws Aalsmeer Oost: 

Het wijknieuws komt 4 x per jaar uit nu. Als een bewoner iets te melden heeft wordt men van harte 

uitgenodigd dit onderwerp aan te dragen bij Bep Korsse, mailadres bepkorsse@tiscali.nl.  

Rondvraag: 

Hoe staat het met de klankbordgroep verkeer? Er wordt weinig kennis gezien op verkeersgebied in 

de uitvoering van de verkeerssituaties in Aalsmeer Oost. Deze bewoner sluit zich graag aan bij een 

verkeersgroep. Frans nodig hem van harte uit om aan te sluiten na het overleg.  

Hondenbeleid, deze bewoner maakt zich zorgen over het loslopen van zijn hond in de toekomst. Er 

wordt op gewezen dat het hondenbeleid net is vastgesteld in de gemeente en er meerdere 

mogelijkheden tot inspraak geweest zijn. Men pleit voor de eigen verantwoordelijkheid van de 

hondenbezitter. Er komt een uitlaatplek aan de Snoekbaarsstraat.  

Geluidsoverlast vliegtuigen: het valt deze bewoner op dat vliegtuigen korte bochten maken en zo 

veel over de wijk vliegen. Het helpt als klachten doorgegeven worden! Dit kan via de website van BAS 

(bezoekbas.nl). OP deze site staat ook veel informatie over vliegbewegingen, aanpassingen van 

banen etc. hoe meer klachten er geregistreerd worden, hoe meer aandacht voor het probleem.  

De vergadering wordt afgesloten met een drankje waarbij bewoners nog even met elkaar in gesprek 

kunnen zijn. Er zijn ongeveer 8 mensen die zich aansluiten bij de groep die over de verkeersperikelen 

in gesprek gaat.  

Ria Koehler 
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