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Aanwezig 
	  
	  voorzitter	   Dick	  de	  Geus	   	   	  
Penningmeester/secretaris	   Ans	  Cabout	   	   	  
Opbouwwerk	   Frans	  Huijbregts	  

	  
	   	  

leden	   Sjaak	  Kempers	   	   	  
	   	  	   	   	  
Gemeente	   	   	   26	  mei	  2014	  is	  de	  volgende	  vergadering	  

Besluitenlijst 
	  

Agenda	   Agendapunt	   Onderdeel	   Besproken/Afspraken	   Actie/Door	  
	   Opening	   	   	   	  
1	   Toevoegen	  aan	  agenda	   	  -‐	  	  	   	  	   	  	  

	  

2	   	  Ingekomen	  post,	  punten	  
uit	  overleg	  met	  
Gemeente	  en	  Politie	  

	  v.	  Cleeffkade	   	  	  Na	  de	  zomer	  2014	  komt	  er	  meer	  duidelijkheid	  over	  de	  uit	  te	  voeren	  
rioleringswerkzaamheden	  van	  project	  v.Cleeffkade/Stationsweg.	  

	  	  

	   	   	  	  	  Fietsvoorzieningen	   	  De	  Gemeente	  wil	  capaciteit	  fietsenrekken	  uitbreiden	  in	  en	  rond	  de	  
Zijdstraat.	  Welk	  model	  vindt	  in	  goed	  overleg	  plaats	  met	  de	  
ondernemersvereniging.	  

	  	  

	   	   	  Verlichting	  Zijdstraat	   	  De	  lichtmasten	  in	  de	  Zijdstraat	  worden	  vervangen.	  Momenteel	  worden	  
er	  diversen	  modellen	  uitgetest.	  	  

	  	  



	  

	   	   	  Project	  
Molenpad/Zijdstraat	  	  

	  Oplevering	  woningen	  medio	  2014.	  Nieuwbouw	  van	  Berkel	  start	  dit	  jaar.	   	  	  

	   	   Herinrichting	  N196	  	   	  Op	  28	  januari	  jl.	  heeft	  3e	  bijeenkomst	  van	  de	  klankbordgroep	  
plaatsgevonden.	  Rond	  mei	  2014	  vindt	  4e	  en	  laatste	  
participatiebijeenkomst	  plaats.	  Aalsmeer-‐centrum	  is	  niet	  helemaal	  
duidelijk	  te	  vinden	  voor	  onbekenden,	  maar	  er	  is	  nu	  een	  tijdelijke	  
aanpassing	  gemaakt.	  We	  vertrouwen	  erop	  dat	  het	  goed	  komt!	  	  

	  	  	  	  	  

	   	   	  	  Uitbreiding	  Blauwe	  Zone	   	  Per	  3	  april	  jl.	  is	  dit	  al	  in	  werking	  gegaan.	  De	  blauwe	  zone	  wordt	  
uitgebreid	  door	  middel	  van	  blauwe	  kleur	  aanbrengen	  op	  stenen	  door	  de	  
Meerlanden.	  

	  .	  

	   	   	  Balgstuw	   	  Onder	  grote	  belangstelling	  is	  de	  balgstuw	  verwijderd	  uit	  de	  Ringvaart.	   	  	  
	   	   	  Markt	   	  Als	  gevolg	  van	  2	  mogelijke	  toekomstige	  verplaatsingen	  van	  de	  

weekmarkt	  wordt	  een	  voorstel	  voorbereid	  om	  de	  weekmarkt	  te	  
verplaatsen	  naar	  het	  Praamplein.	  

	  	  

	   	   	  Hondenbeleid	   	  Mogelijk	  meer	  informatie	  tijdens	  vergadering	  op	  26	  mei	  a.s.	  !	   	  	  
	   	   	  Bushokje	  v.Cleeffkade	   Prullenbakjes	  :	  Ja	  

Digitale	  informatieborden	  :	  Nee	  
	  
	  	  	  

	  	   	  	   	  	  Bus	  blijft	  door	  dorp	  rijden?	   	  Hoe	  wordt	  het	  regio	  vervoer	  straks	  als	  de	  N196	  is	  omgelegd	  ??	   	  
	  	  

	  	  	   	  	   	  Beter	  Buren	  	  	   	  Deze	  organisatie	  van	  vrijwilligers	  komen	  helpen	  om	  conflict	  situatie	  
tussen	  buren	  tot	  een	  goed	  eind	  te	  brengen.	  

Aktie	  D.	  de	  
Geus	  

	   	   	  Shell	  station	  N196	   	  Blijft	  het	  Shell	  station	  bestaan	  als	  straks	  de	  weg	  wordt	  afgewaardeerd?	  	   	  	  
	  	   	  	   Horeca	  in	  de	  Historische	  

Tuin	  
Het	  is	  nog	  niet	  zeker	  dat	  er	  horeca	  gaat	  komen	  in	  de	  Historische	  Tuin	  	   	  	  

	   	  	   	  	  Disco	  Crown	  B.	  studio’s	  	   De	  discotheek	  ‘Liberty’	  heeft	  een	  vergunning	  gekregen,	  en	  mag	  dus	  
open.	  Tot	  op	  heden	  geen	  overlast	  waargenomen	  door	  omwonenden.	  

	  

	  	   	  	  	   	  Hek	  Crown	  B.	  studio’s	   	  Het	  achterom	  hek	  staat	  nog	  steeds	  dag	  en	  nacht	  open.	  
Afspraak	  maken	  met	  de	  school?	  	  

Aktie	  D.	  de	  
Geus	  	  

	  
	  	   	  	   	  Honden	  overlast	   	  Er	  zijn	  te	  weinig	  honden	  uitlaatplekken,	  losloop	  gebieden	  en	   	  



	  

afvalbakken	  voor	  de	  uitwerpselen.	  	  
Als	  ludieke	  actie:	  vlaggetjes	  in	  de	  poep	  steken	  ????	  
Samen	  met	  de	  hondenbezitter	  oplossingen	  zoeken	  !	  

	   	   Parkeeroverlast	  Gedempte	  
Sloot	  

Er	  is	  veel	  parkeer	  overlast	  van	  niet	  EU	  landen	  geregistreerde	  auto’s.	  
Wij	  moeten	  ook	  een	  parkeervergunning	  kopen!	  Administratief	  is	  dit	  met	  
deze	  niet	  EU	  landen	  een	  lastig	  verhaal.	  	  Is	  het	  mogelijk	  deze	  auto’s	  weg	  
te	  slepen	  ?	  

Gemeente	  

	   	  	   	  Sociale	  Team	   	  Komt	  in	  actie	  als	  er	  meer	  dan	  1	  zorg	  vraag	  bij	  de	  Gemeente	  
binnenkomt.	  

	  	  

XXXXX	  	   	   	  Stank	  overlast	   Er	  zijn	  klachten	  van	  stank	  overlast	  uit	  een	  put	  nabij	  het	  Wapen	  van	  
Aalsmeer.	  Zelfs	  na	  het	  overhandigen	  van	  een	  brief	  door	  mw.	  H.	  ??????	  
is	  er	  geen	  waarneembare	  actie	  geweest.	  

Gemeente	  

	   	  	   	  Vegen	  van	  de	  straat	  door	  
Gemeente	  

	  	  Het	  lijkt	  minder	  schoon	  in	  Aalsmeer,	  maar	  de	  veegmachines	  kunnen	  
ook	  niet	  altijd	  bij	  de	  stoepen	  komen.	  

	  

3	   Het	  stoepenplan	  	  	   	  Mw.	  Janna	  van	  Zon	  geeft	  
presentatie	  	  	  

	  Mw.	  JvZ	  laat	  d.m.v.	  presentatie	  van	  gebakken	  klinkers	  zien	  wat	  mogelijk	  
gebruikt	  gaat	  worden	  om	  dit	  te	  verwezenlijken.	  Deze	  klinkers	  zijn	  
gemaakt	  n.a.v.	  tekeningen	  van	  kinderen.	  Het	  moet	  een	  veilige	  route	  van	  
en	  naar	  school	  worden.	  Ook	  onderweg	  bijvoorbeeld	  op	  de	  Helling,	  
paaltjes	  versieren,	  en	  dit	  samen	  met	  bewoners	  doen.	  De	  looproute	  naar	  
Samen	  Een,	  of	  de	  bibliotheek	  is	  in	  dit	  plan	  te	  passen.	  Mogelijk	  meer	  
straten	  toevoegen.	  Om	  de	  financiële	  kant	  kloppend	  te	  krijgen	  wordt	  een	  
deel	  door	  de	  Gemeente	  betaald,	  en	  mogelijk	  door	  bewoners	  een	  steen	  
geadopteerd.	  	  

	  

	  	   	   buurtbewoner	  	   	  Kinderen	  worden	  tegenwoordig	  met	  de	  auto	  gebracht,	  dus	  dit	  lijkt	  
allemaal	  niet	  echt	  nodig	  !	  Wat	  ook	  veel	  overlast	  geeft	  in	  de	  buurt	  !	  

	  	  

	  	   	  	   	  Stokkeland	   	  Op	  31	  maart	  jl.	  was	  er	  een	  informatie	  avond	  en	  mogelijk	  inbreng	  van	  
ideeën	  bij	  de	  Gemeente	  over	  invulling	  van	  het	  stukje	  land.	  

	  

4	   	  Herinrichting	  Burg,	  
Kasteleinweg	  

Mogelijke	  plannen	  	   	  Bij	  Dorpshaven	  een	  rotonde?	  	  Dubbele	  busbaan	  ??	  
	  

	  

xxxxxxx	   	   	  	  	   	  	  Bewoners	  Spoorlaan	  hebben	  geprotesteerd	  tegen	  de	  plannen.	  	  	  	  	  	   	  
5	   Komst	  van	  Lidl	  op	  de	   	  	   	  Supermarkt	  Lidl	  gaat	  op	  de	  plek	  van	  het	  Rabobank	  hoofdkantoor	  aan	  de	   	  	  



	  

Stationsweg	   Stationsweg	  een	  nieuw	  winkelpand	  plaatsen.	  Het	  oude	  gebouw	  gaat	  
plat.	  Parkeren	  achter	  het	  gebouw	  over	  het	  bruggetje	  of	  Uiterweg.	  	  
Dit	  kan	  tot	  overlast	  leiden.	  De	  aanvraag	  is	  in	  behandeling	  bij	  de	  
Gemeente.	  

6	   Rondvraag	   	  Bruggetje	  Lijnbaan	   	  De	  brug	  is	  te	  stijl	  voor	  rolstoelrijders.	   Aktie	  D.de	  
Geus	  

 


