
Verslag Wijkoverleg Aalsmeer Oost  maandag 9 februari 2015  

  pagina 1 / 5 

Aanwezige bestuursleden: 

Marcel de Nijs (secretaris), Bep Korsse (penningmeester), Peggy Moespot, Marie Louise Boom, Timo 

Kreike en Ria Koehler (verslaglegging).  

Frans Huijbregts: wijkopbouwwerk en ongeveer 40 wijkbewoners.  

Opening 

Timo heet iedereen welkom. Voormalig voorzitter Sem van Hest geeft les op de maandagavonden 

aan een hogeschool en gaat zich bezig houden met andere dingen. Christa Kuitert heeft laten weten 

dat zij geen tijd meer kan vinden om lid te blijven van het wijkbestuur. Beiden hartelijk dank voor hun 

inzet.  

Schiphol heeft afgelopen tijd veel aandacht gehad, nu ook op de agenda met uitleg door de heren 

Lutgerhorst, Broekema en Offerman.  

Presentatie de heer Pommerel brandweer 

Nut en noodzaak rookmelder met actueel voorbeeld van uit de buurt. Buren hadden gemeld, 

pannetje op gas vergeten. Doden door brand ongeveer 80 per jaar in Nederland. Overlevingstijd in de 

woning terug gelopen. Gevaren van rook: verstikt en je ziet niks meer. Probeer eens met een 

theedoek voor je ogen in je eigen huis. Zorg dat je sleutel bij de deur een vaste plek heeft. Gemiddeld 

3 minuten de tijd om uw huis uit te komen, vroeger 17 minuten. Door de hedendaagse ontvlambare 

meubelen en kleding etc. Pas op met open vuur en kleding.  

Als je niet in staat bent om in 3 minuten je huis uit te komen moet je hopen op hulp van anderen. Als 

iedereen buiten is doe de deur dan dicht dan komt er minder zuurstof bij de brand. Ga als vreemde 

geen brandende woning binnen, dat is een te groot risico.  

Melders: diverse soorten. Standaard melder is vervanger van uw neus. Als je met meer in huis woont 

maak van te voren afspraken over wie je meeneemt naar buiten (kinderen, huisgenoten).  

Rookmelder plaats je in de verkeersruimten. Niet bij de badkamerdeur en de keuken. Eventueel in de 

slaapkamer. Niet aan de zijkanten van de ruimte maar  aan het plafond. Op de etages in de hal, 

overloop en zolder. Bij 45 graden en onder 5 graden werkt een rookmelder niet meer. In moderne 

woning zijn de melders aangesloten op het elektriciteitsnet en zijn gekoppeld.  

Koolmonoxidemelder plaats je op de tafel, de koolmonoxide blijft hangen op deze hoogte. 

Koolmonoxide ontstaat als een vlam geel is in een kachel.  

Controleer je rookmelder elk jaar. Als waarschuwing piept de melder als signaal dat de batterij leeg 

is. Test hem 1x in de maand, druk de melder even in op de eerste maandag van de maand. Haal er af 

en toe de stofzuiger langs.  

Tip uit het publiek: gasstellen die je af kunt stellen op een bepaalde tijd, dus als je het vergeet dan 

stopt het gasstel na een kwartier. Beter is om er gewoon bij te blijven.  

Sigarettenrook: daar gaat de melder ook op af.  

Er zijn ook middelen die brandvertragend werken. Investeren hierin zie je niet meteen, heeft vaak 

geen prioriteit. Er is geen keurmerk voor de brandbaarheid van stoffen e.d.  
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Er wordt zorg uitgesproken over het langer thuis wonen van de ouderen. Zij zijn minder alert en 

vinden nieuwe dingen lastig.  

In een huurhuis moet je zelf rookmelders aanbrengen. Brandweer is in overleg met Eigen Haard om 

preventie te bevorderen door meer in de huizen te kijken en aanwijzingen te geven.  

De heer Pommerel sluit af met een filmpje over de manier waarop een brand zich voortplant.  

Na afloop van het overleg kan er meer informatie gevraagd worden aan de heer Pommerel.  

Mededelingen 

Reactie op wijknieuws over parkeren op de stoep aan de Oosteinderweg: je mag met 1 wiel op de 

stoeprand staan volgens de politie.  Wat is er te doen aan dit probleem.  

Speelveld bij Vlindereiland: voetbalveldje is nu bouwterrein. Daar wordt gebouwd en kan niet meer 

opengesteld worden voor kinderen. Bewoner pleit er voor om het tot de bouw toch als speelplek te 

gebruiken. Contacten hierover lopen via de projectontwikkelaar die het na ongeveer een jaar 

opgeleverd aan de gemeente. Dat zijn de kanalen waarlangs de gebreken en wensen kenbaar 

gemaakt kunnen worden.  

Opstart problemen op Vlindereiland (nummering, in en uitrijden van de wijk e.d.), kunnen daar 

eenrichtingsverkeersborden geplaatst worden? Ook vuilniswagen moeite met inrijden. Een brug is 

veel te smal bedacht.  

Tijdens het contact met de gemeente zal het Wijkbestuur aankaarten dat bewoners het speelveld 

graag nog willen gebruiken tot de bouw start en de verkeersproblemen melden.  

Er wordt melding gemaakt via de mail dat mensen die hondenbezitters aanspreken een grote mond 

terug krijgen. Het Wijkbestuur zal navragen bij de gemeente waar de bakken blijven om op te 

ruimen. Dit staat in het nieuwe hondenbeleid. Hoe en wanneer wordt er gehandhaafd? 

De vuilcontainers blijven na leging dagen buiten staan. Door de hele wijk heen gebeurt dit. Verzoek 

aan de bewoners om de bak na leging op eigen terrein neer te zetten. 

Plastic inzamelcontainers vaker legen: dit verzoek is naar de Meerlanden gegaan. 

Bouwplan aan einde Hornweg gaat nu in ontwikkeling. In te zien op de gemeente site, nog in een pril 

stadium. In volgend Wijknieuws meer hierover. 

Middenweg aansluiting op de N201: veel publicaties in de plaatselijke bladen over het 

meningsverschil rond de verkeersveiligheid. De tijdelijke aansluiting laat ook lang op zich wachten, de 

weg is te smal er is te weinig ruimte. De rechter doet over 2 tot 3 weken een uitspraak.  

Bobbies buurt met presentatie  

Denise neemt namens de andere leden van de groep het woord en vertelt over de doelstelling: een 

veilig Oosteinde. Judith is in 2013 begonnen met aanvragen van de zebrapaden. Vervolgens samen 

met Christine de verplaatsing in gang gezet van de fietsenrekken bij de school. Judith vrolijkt het 
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geheel in de wijk op met bloemen en Corine had het idee voor de buitenspeeldag. Tessa stelde een 

enquête op over de verkeersveiligheid. Eric zorgt voor de grafische ondersteuning.  

Doel: veilig Oosteinde voor de kinderen. Start was samen met Frans. Het is de bedoeling dat Bobbie 

je bewust maakt van je eigen gedrag in het verkeer. Iedereen is druk en heeft niet de intentie iemand 

schade te berokkenen.  

Samen met het Wijknieuws zijn de folders van Bobbie rondgebracht. Alles wat ze willen delen gaat 

via Facebook. Hierin is rood: niet zo goed, groen oké! Diverse spelletjes om interactie met je kind 

makkelijker te maken en ze zo bewust te maken van het verkeersgedrag.  

Ze zoeken vrijwilligers voor de buitenspeeldag en eventueel andere dingen die gedaan moeten 

worden. 

Stapstenen project: om zo de meest ideale route aan te geven rond en naar de school. Hierop staan 

tekeningen van kinderen. Gesprekken met directie van de scholen zijn positief, in maart wedstrijd 

voor de ontwerpen. Per klas van iedere school 2 tekeningen die op 2 stenen gedrukt worden. Rond 

de zomervakantie worden de stenen gelegd.  

Veilig verkeer tegels: worden ook gemaakt bij bijv. een zebrapad.  

Buitenspeeldag op woensdag 10 juni a.s. die bedoeld is om zo bewust te worden van het grote aantal 

kinderen in de wijk. Er wordt een straat voor afgezet. Op deze dag ook onthulling van de staptegels. 

Het idee staat nog in de kinderschoenen. Zoeken ook samenwerking met sportverenigingen. Een 

podium, een optreden een stormbaan e.d.  

Financiering: eerst moet Bobbie een stichting worden, er is een notaris nodig die zijn medewerking 

verleent. Is die er in Aalsmeer Oost? 

Stapstenen realiseren via bijv. het Oranjefonds, sponsors, e.d.  

Idee: adopteer een steen. Kosten per steen 35,-  

Buitenspeeldag: crowdfunding (met zijn allen geld in een pot), hoe meer geld hoe meer aangeboden 

kan worden. Kinderen kunnen hier ook aan bijdragen door klusjes te doen e.d.  

Als er mensen zijn die mee willen doen, kan dat kenbaar gemaakt worden via gmail of facebook.  

Tip uit de zaal: Eigen Haard fonds doneren ook elk jaar 750,- per jaar voor een activiteit in de wijk.  

Complimenten voor dit initiatief met de hoop dat de gemeente dit initiatief van harte ondersteund. 

Mooi project om vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. 

Er volgen nog een paar tips waar geld gevonden kan worden. Ook om de publiciteit te zoeken via de 

Nieuwe Meerbode, een column etc.  

Bij de site van het Wijkbestuur Aalsmeer Oost komt ook een nieuwspagina, daar kan ook 

gepubliceerd worden. 

Adres internetpagina is wijkoverlegaalsmeer.nl 
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Schiphol perikelen: 

Rob Lutgerhorst is gekozen als clustervertegenwoordiger van Aalsmeerbaan binnen gebied. Inspraak 

van bewoners is nu geregeld per baan. Binnen gebied heeft de meeste overlast. Het nieuwe college 

van advies is in plaats van de Alderstafel. Schiphol wil blijven groeien. Dat betekent dat er meer 

vliegverkeer komt over Aalsmeer, is al besloten. Vooral in de zomer uitbreiding. Als gehinderde 

bewoners niet de illusie hebben dat we een grote vuist kunnen maken bij de politiek. Er wordt 

ingezet op compensatie voor de bewoners die nu te maken krijgen met veel meer overlast. 

Bijvoorbeeld als men wil verhuizen vanwege de herrie. Schiphol krijgen we niet weg. Het brengt ook 

voor veel mensen brood op de plank. Rapport ultra fijn stof kan ook invloed hebben op de 

gezondheid van de omwonenden van Schiphol. Er wordt gekeken of er een second opinion kan 

komen over dit onderwerp zodat aangetoond kan worden wat de gevolgen zijn. Dit als tegenhanger 

van de rapporten van de regering. Doel is om meer aandacht te krijgen voor de 

gezondheidsaspecten.  

De heer Offerman: geeft wat meer informatie over fijn stof metingen en het gevaar er van. Hij 

twijfelt aan het onderzoek, een veel te grove meting die veel schadelijke stoffen “mist”. Hij heeft ook 

onderzoek gedaan naar wat er op de gevels zit. Informatie van het WHO: diesel, kerosine en asbest 

vallen in groep 1, dat betekent kankerverwekkende stoffen.  

Vraag: is er aan te tonen dat we hier meer last hebben van fijn stof? Vraag aan centraal bureau voor 

de statistiek om te onderzoeken of sterftecijfers rond Schiphol hoger zijn dan elders.  

Kortom: er moet op allerlei plekken informatie gehaald worden om aan te tonen wat de gevolgen zijn 

voor de gezondheid en geluidsoverlast rond Schiphol. Er is nog geen norm vastgesteld voor fijn stof, 

dus er is nog geen grond om de overheid verantwoordelijk te stellen voor een overschrijding.   

De heer Lutgerhorst hoopt nu de belangen van de bewoners beter te kunnen behartigen dan in de 

oude situatie. De gemeente heeft andere belangen en zal niet volledig achter de belangen staan van 

de bewoners. Vliegbewegingen in de nacht worden niet meer.   

Als je schadevergoeding wilt moet je rechtstreeks naar de overheid en aantonen dat je schade lijdt. 

Dit zijn langdurige processen.  

Er worden wat ideeën geopperd om de mensen in den Haag er van bewust te maken wat de overlast 

in houdt voor de omwonenden van Schiphol.  

Rondvraag: 

Asfalteren Aalsmeerderweg: is opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente.  

Rietbeleid in de sloten: iedere eigenaar moet schouwen, ook de gemeente, met controle van het 

waterschap. Bij ontwikkeling van Nieuw Oosteinde was er sprake van natuurlijke oevers.  

Hondenbeleid: losloopveld bij Middelpunt? Blijkt op een tekening te staan. Dit is een 

kinderspeelplaats, dus dat vraagt nog even de aandacht.    

Vragen over asfalteren Oosteinderweg, duikers die te hoog liggen en borden met een zwarte pijl: is 

nu geen antwoord op te formuleren. Advies: meldt dit bij de gemeente. 



Verslag wijkoverleg Aalsmeer Oost  maandag 9 februari 2015  

  pagina 5 / 5 

De heer Kreukels zou vertellen hoe de kruising met de Machineweg er uit komt zien als de 

Middenweg aangesloten wordt. Dit heeft de aandacht van het Wijkbestuur.  

Gedrag van de fietsers op de voetpaden op Poldermeesterplein geeft nog steeds problemen. Dit is 

regelmatig onderwerp van gesprek geweest en is terug te leiden naar gedrag van de mensen.  


