
Notulen van de Jaarvergadering van Ons Aller Belang 2016.

25- 1- 2016 op de Historistische tuin
29 aanwezigen en 5 bestuur.
Afmeldingen:  Louis Terra, Arend Bon, Anja Kirk en Jan de Rooij.

1 Opening  om 20,05  Welkom allen .
Met name welkom voor wethouder Tom Verlaan, hij heeft o.a. wijkbeheer en Schiphol in zijn 
portefeuille.  
Klaas geeft een kort overzicht wat er gaat komen. 

2 Notulen vergadering 12-5-2015.  
Nels de Vries: Vraag over het stoppen van de verlichte tuinen.
Antwoord: Dit is gestopt i.v.m. teruglopende belangstelling. 
Cees antwoordt: Wij gaan proberen dat als buurtversierders weer nieuw leven in te blazen.
Het is even blijven liggen maar wij gaan er weer mee aan de slag.
Notulen worden verder goedgekeurd.

3 Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

4 Verslag kascommissie.
Peter Voortman en Hans van der Meer hebben de controle uitgevoerd. Het zag er keurig uit. 
Wel een opmerking over de gemeentelijke website voor de wijkraden. De kosten hiervoor komen 
nogal hoog over. 
In werkelijkheid bedragen deze € 121 per jaar maar er was de 2 voorgaande jaren niet betaald. 
Daarom is nu het bedrag zo hoog. 
Vraag:  Wat  wordt er mee gedaan en hoe vaak wordt de website bezocht ? 
Antwoord: Het is voor de publicatie van o.a. notulen. Wij hebben geen inzicht in het aantal 
bezoekers. 

5 Verslag penningmeester. 
Kort Overzicht: De kosten van het reisje waren € 353. Het overschot van de verlichte tuinen ad  € 38
is naar de rekening van de buurtvereniging gestort. Opbrengst kaartavonden was € 162. 
Cees geeft overzicht van het ledenbestand.
Er zijn in totaal  315 leden. 
Daarvan 41 voor het leven. De meeste hiervan betaalden € 50 maar een paar wat ouderen  € 30.  
Er zijn 159 machtigingen voor automatische incasso.
Er zijn 115 leden die op dit moment niet betalen. Deze mensen staan nog wel in onze bestanden 
omdat zij vroeger, toen wij nog huis aan huis inden, wel betaalden. 
Wij gaan nu weer verder benaderen. 
Dick stelt nog voor om mensen die geen machtiging willen afgeven iets meer contributie te laten 
betalen. Gaan wij over denken.

6 Benoeming kascommissie.
Voor komend jaar  worden dat Dorine Pronk en Hans van der Meer.  Reserve is  Peter Voortman. 

7 Verslag secretaris
Zie verslag als bijlage. 

8 Dagelijks bestuur: Aftredend en  herkiesbaar : Klaas Joren.
Jelle neemt kort over en geeft een kort historisch overzicht van het bestuurlijk verleden van Klaas.  
Een eerste vermelding in 1981 als lid van de kascommissie en vanaf 1996 bestuurslid en meteen  
voorzitter.
Dank, hulde en applaus.  Klaas wordt zonder tegenstemmen aangenomen.



9 ORS, ontwikkelingen rondom de nieuwe omgevingsraad Schiphol. 
Klaas geeft het woord aan wethouder Tom Verlaan.
Klaas zou het zelf., als onze vertegenwoordiger bij de ORS, ook kunnen doen maar een wethouder is
hoger.
De wethouder zegt over Schiphol o.a. het volgende.
Rondom Schiphol regeert het dilemma : economie versus overlast. 
Bij voorbeeld: Als wij als gemeente vol in de remmen gaan, dan zullen wij qua woningbouw worden
tegengewerkt.
Bij wijze van uitzondering mogen soms maximaal 25 woningen gebouwd op lege plek in een verder 
bewoond gebied, waar officieel, volgens het luchthaven indelingsbesluit, niet mag worden gebouwd.
Daarom zijn er grote appartementen  aan het Praamplein gebouwd. Het plan was oorspronkelijk 
voor seniorenwoningen. Daar was meer behoefte aan en logischer gelet op de locatie.
Dat waren er dan wel meer dan 25 geworden en daarmee niet mogelijk. 

En over de ORS.
De Uiterweg valt onder de cluster Kaagbaan buiten. Logischer zou zijn Zwanenburg ZUID maar 
maar er is geen burgervertegenwoordiging voor dit gebied.
De Zwanenburgbaan is echt ons probleem, deze  mag ook voor nachtvluchten worden gebruikt.
Dat zijn er per jaar voor heel Schiphol maximaal 32000. Men probeert deze te beperken en in 
principe via de Kaag- en Polderbaan af te wikkelen. Helaas dat lukt niet altijd en wordt uitgeweken 
naar de Zwanenburgbaan en is de overlast voor ons..
Door de opbouw van de ORS functioneert die niet en die kan ook niet functioneren wegens te veel 
vertegenwoordigde strijdige belangen.
Het is voor de gemeente en voor de buurt wel belangrijk om bij de ORS te zitten. Dit  i.v.m. met de 
informatievoorziening.
Er is gevraagd om een geluidsmeetpunt op de Uiterweg, Misschien komt dat nog. Op het 
speelpleintje zou een goede plek zijn. De gemeente zal hier eens navraag naar doen.

Vragen aan de wethouder uit de zaal.
  
Vraag: Zou de recreatie op de Westeinder een argument moeten zijn om aandacht aan te besteden 
waar het gaat om geluidshinder ?
Antwoord: Zeker, de recreatie levert 1200  arbeidsplaatsen op, dit is onderwerp van gesprek met 
Schiphol. Hier geldt voor de gemeente een economisch belang.

Vraag: Waarom wordt onderhoud  aan de banen  juist in de zomer gedaan ? Dat is toch de drukste 
periode.
Antwoord: Dit is vanwege het betere weer en de langere dagen. Het klinkt onlogisch maar het is 
toch de beste periode. 

Vraag : Komt  er nog een parallelle Kaagbaan ? Er wordt nu in Rijsenhout gebouwd onder de 
aanvliegroute.
Antwoord: De ruimtelijk reservering is er. Maar het kan nog rustig 5 of 10 jaar of nog langer duren.

Verder nog wat losse opmerkingen over woningisolatie, lawaaiige toestellen. 
Via deze Site Bezoekbas.NL is ieder vliegtuig te volgen. 
Vliegtuigen worden steeds stiller, maar het worden er steeds meer. Het valt nooit meer stil. 
Er wordt door Aalsmeer weinig geklaagd. Uithoorn klaagt veel meer terwijl dat verder weg ligt.
Advies: klaag wat meer bij Bezoekbas.NL 

Opmerkingen van de wethouder over wijkgericht werken.
Het gaat daarbij om wijkoverleggen. Deze zijn over het algemeen vruchtbaar. Bewoners staan dicht 
bij elkaar. Belangrijk is dat mensen op elkaar letten. OP de Uiterweg werkt dat wel goed.



Dan een paar reactie van de wethouder op het verslag van de secretaris.

Over de uitspraak van onze buurtregisseur;de Uiterweg is een 30 km zone en daar wordt niet 
gehandhaafd. 
De Uiterweg is geen  30 km zone. Als de wegbeheerder dat wil kan er worden gehandhaafd.
Maar, de wegbeheerder moet een 30 km zone zo inrichten dat  harder rijden dan 30 km/uur eigenlijk 
niet mogelijk is.
Als er aan de politie een controle wordt gevraagd zegt deze over het algemeen:  regel het zelf  maar 
onderling  als bewoners. Spreek elkaar aan. 
De wethouder zegt wel toe het wel in B&W  te gaan bespreken en wij  horen verder mogelijke 
handhaving hard rijden.

Over de opmerking in het verslag dat B&W geen reacties op onze brieven geeft.
Dit is onacceptabel en daar komen wij op terug.

Over  Lidl.
Dat is een lastig verhaal maar er wordt hard gewerkt aan de beste oplossing voor Uiterweg.

Vraag wethouder aan vergadering: Mengen de  nieuwe  bewoners zich een beetje? 
Deels wel, gaat prima. Maar een deel helemaal niet. Met name achter de hekken blijft men slecht 
zichtbaar.

Algemene vragen aan de wethouder: 
Vraag: Hoe staat het met de verdere vervanging van de leidingen en wordt dan ook glasvezel 
aangelegd ?
Antwoord: De aanleg van de 2e fase leidingen en kabels wordt gedaan in 2016. 
De kabelaar moet ieder huis aansluiten op glasvezel.  Of dat ook voor arken die ver van de weg 
liggen geldt is twijfelachtig.

Vraag: Hoe staat het met het groot onderhoud aan de weg en bruggen ?
Antwoord: Dit wordt in 2016 geïnventariseerd.
Het is een groot  probleem, speciaal vanwege het doodlopen van de weg en er wordt hard over 
nagedacht.

Hier eindigt de inbreng van de wethouder. De voorzitter bedankt hem voor zijn aanwezigheid en 
toelichtingen.

10 Lidl.
Daar valt niet heel veel over te zeggen. Er is wat op en neer geschreven. Lidl heeft begrip voor onze 
zorgen en heeft toegezegd ons een toelichting te geven als de plannen wat definitiever zijn. 
In deze fase bepaalt Lidl en de gemeente heeft geen grote invloed.
Opmerking uit de vergadering: Dien zelf een verkeersplan in, dan heb je achteraf een beter verhaal 
als je het niet eens bent met wat er als oplossing uitkomt
Besloten wordt om hier niets mee te doen. Wij missen het complete overzicht en de kennis om iets 
dergelijks te schrijven. Daarnaast, iets wat voor ons ideaal is, zal voor andere wijken mogelijk weer 
problemen geven. 
De wethouder zegt nog dat ook het andere verkeer in het centrum bij de gemeente veel aandacht 
heeft en een bron van zorg is. Er is teveel doorgaand verkeer.

11 Baggeren kopsloten
Zou ieder 2 jaar gebeuren maar daar houdt Rijnland zich niet aan. 
Er is wel beweging. Rutger Tas heeft zelf contact gezocht en Rijnland is bij hem geweest. Hij heeft 
net een brief ontvangen met een planning  Daar staan meer sloten op.
Als je echt wilt dat er iets aan jouw kopsloot wordt gedaan, dan je moet zelf contact opnemen met 
Rijnland.



Nels de Vries.
Ik zou het een goed idee vinden als er chicanes komen. Er wordt veel te hard gereden en op de fiets 
voel ik mij absoluut geheel niet veilig.
Antwoord: Het aanbrengen van chicanes zal vermoedelijk niet helpen. De bruggen en geparkeerde 
auto's zouden genoeg moeten zijn. Ook moeten wij de mensen er zelf op aanspreken. Dat werkt 
beter dan chicanes of handhaving.

Peter Voortman. Het gat in de weg bij no 86 levert gevaar op. Fietsers wijken spontaan uit. Advies 
zelf bellen met gemeente no 387575
Hoe meer mensen er bellen hoe beter. 

Over de anti-algpompen van Rijnland. Zij hebben de hele zomer niet gedraaid en hebben dus geen 
functie. Er blijft alleen maar rotzooi achter hangen. Klaas heeft dit bij Rijnland aangekaart maar nog 
geen antwoord gekregen.
De gemeente speelt met de gedachte om het Speelpleintje weg te halen i.v.m. stankoverlast door de 
nieuwe rioolput.
Daar zijn wij tegen. Het moet wel opgeknapt maar wij wachten tot na de aanleg van de leidingen 
achter de rug is.
Het speelpleintje zal vrijwel zeker gebruikt gaan worden voor opslag door de kabelaars. 

PEN hokje beschilderen.
Frans licht dit toe. Beschilderen van kasten voor de nutsvoorzieningen door kunstenaar is mogelijk. 
Bewoners kunnen ideeën aandragen.
Direct omwonenden van een te beschilderen object hebben terecht invloed op wat er gaat komen.
Zij moeten er regelmatig tegenaan kijken.
Voorstel: Ontwerpen c.q. ideeën via een prijsvraag in laten brengen..
Wij gaan er iets aan doen.

Sluiting omstreeks 22.30 Dank voor uw aanwezigheid.


