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Introductie van bewoners onderling
Voorzitter Timo Kreike start het overleg met de uitnodiging aan de aanwezigen om met hun directe
buren in deze ruimte kennis te maken. Er onstaan levendige discussies en bewoners leren elkaar zo op
een geheel andere wijze kennen.

Introductie wethouder Robbert-Jan van Duijn
Wethouder van Duijn is bij het overleg aanwezig om zichzelf aan de aanwezige voor te stellen, zijn
functie, taken en ideeën toe te lichten en vragen vanuit de aanwezigen te beantwoorden.

Agendapunten
(actie door)
Het “Rode Dorp” gaat definitief gesloopt worden, vanaf 15 december vertrekken de laatste bewoners
uit deze woningen. De wens vanuit de aanwezigen om de specifieke tegeltjes in de gevels te behouden
wordt bevestigd: deze zullen door Eigen Haard worden behouden en komen in de nieuw te bouwen
woningen terug.
Een bewoner spreekt zijn teleurstelling uit over de kwaliteit van de wegdekken in het algemeen, en
met name op o.a. de Aalsmeerderweg. Tijdens de vorige overleggen heeft de gemeente aangegeven
dat deze weg in dit jaar nog opgepakt zou gaan worden maar het jaar is nagenoeg voorbij. Verzoek aan
de gemeente om opheldering over de startdatum hiervan
Ook is er positief nieuws te melden, o. .a. over het fietspad aan de Hornweg: dit is deels opgepakt. Het
is kennelijk alleen een noodmaatregel, de aanwezigen willen graag dat de gemeente het gehele
fietspad aanpakt aangezien het op dit moment hobbelig, ongelijk en gevaarlijk is. Bewoners wordt
verzocht, bij gevaarlijke situaties te blijven melden op 0297 387575 of info@aalsmeer.nl, of bij
voorkeur via de App BuitenBeter.
De bocht op het Poldermeesterplein is iets ruimer geworden tot tevredenheid van de aanwezigen.
Er ontstond wat discussie over het zebrapad bij de Hendrikstraat, en dan vooral over de voetgangers
aan de overzijde. Vraag aan de gemeente: wellicht kan daar ook een voetpad of zebrapad bijkomen?
Ook de drempels kwamen ter sprake. De meeste bewoners zijn van mening dat deze er niet echt de
snelheid uithalen noch dat er nu minder hard wordt gereden. De drempels verblinden bovendien ook
de tegenliggers. Belangrijk is echter wel te constateren dat het vaak de eigen buurtbewoners zijn die
vaak te hard rijden, bewoners zouden elkaar hierop ook meer kunnen aanspreken.
Het openbaar groen rondom het meertje Legmeerdijk/rotonde is deels bijgewerkt maar de gemeente
moet dit nog afmaken: nu ligt al het vuil op een hoopje op de kant. Bewoners kunnen dit ook melden
bij info@aalsmeer.nl.
Het waterschap onderhoudt naar zeggen van de bewoners de sloten en waterpartijen onvoldoende.
Hierdoor is er een overschot aan kroos wat leidt tot stank, verstikking en een gevaarlijke situatie voor
kleine kinderen die in het water vallen: je vindt ze dan niet meer terug. Het wijkbestuur nodigt tijdens

het volgende wijkoverleg (6 maart a.s.) het waterschap voor het overleg uit om hierover met de
bewoners in gesprek te gaan. Bewoners dienen hun eigen meldingen ook te blijven doen via
info@aalsmeer.nl.
De projectgroep Buurtboekenkast geeft een toelichting op het idee voor de plaatsing van meerdere
buurt- of zwerfboekenkasten in Oosteinde, en dan bij voorkeur bij bewoners zélf in de voortuin.
Medebewoners leren elkaar hierdoor kennen, het lezen wordt gestimuleerd en de sociale samenhang
verbetert. Er zijn al dergelijke kasten in Café Joppe en in de N201, in de locaties van de ESA in Aalsmeer
(sporthallen, scholen en andere openbare gebouwen) enz. maar er mogen er nog meer bij in de eigen
voortuinen. Ook is de werkgroep op zoek naar o.a. sponsoren voor hout, verf en andere materialen
om dergelijke openbare kastjes in mee in elkaar te zetten. Er is een Facebookpagina opgestart: Zie
https://www.facebook.com/groups/1069290499818651/?fref=ts voor meer informatie of mail naar
buurtboekenkast@outlook.com.
De heer Willem van Bloemen geeft een interessante presentatie over 150 jaar Oosteinderpoelpolder,
hartelijk dank hiervoor. Tijdens het volgende overleg komt-ie nog terug om over “dit gebied in de
oertijd” te praten.
Bep Korsse, al jarenlang de stuwende kracht achter het wijknieuws (gele krantje) geeft aan dat ze
hiermee na 18 (!) jaar stopt. Bestuurslid Marie Louise Boom neemt het stokje, onder grote
dankzegging, van haar over. Een vragenrondje onder de aanwezigen levert de volgende ideeën op voor
de nieuwe edities:
1.
2.
3.
4.
5.

Lokale ondernemers presenteren zich
Agenda (lastig vanwege wisselende verschijningsdata)
Moppen (mag van de een blijven, de ander vindt dit minder interessant nieuws)
Verjaardagen van zoveel mogelijk wijkbewoners
Zoveel mogelijk actualiteiten, het Wijknieuws loopt vaak wat achter, aldus de bewoners. Dit
leidt tot de uitnodiging aan bewoners om zélf actualiteiten aan te dragen, contactgegevens
staan op de achterzijde van de krant
6. Frequentie: ca 3 a 4 per jaar minimaal.
7. Het overgrote deel vindt digitaal prima, beter voor het milieu en sneller, hoewel een papieren
versie vaker ter hand wordt genomen
8. Er is begrip voor de hoeveelheid reclame, dit om het boekje gratis te (kunnen) houden maar
dit dient niet teveel te worden met zeker niet te lange commerciële artikelen
Leo Baarse praat de aanwezigen uitgebreid bij over de ontwikkelingen rondom Schiphol (geluid,
fijnstof, te verwachten groei in vliegbewegingen enz). De gemeente geeft aan, meer openbaar groen
te verbeteren met fijnbehaarde plantjes die fijnstof uit de lucht halen. Wethouder van Duijn geeft ook
aan tegen welke beperkingen de gemeente loopt in de gesprekken en onderhandelingen met Schiphol
en de landelijke overheid. Een van de aanwezigen verzoekt de gemeente, om ook bij de bouw van
gebouwen (zoals bijvoorbeeld Greenport) rekening te houden met beperking van de weerkaatsing van
geluid tegen grote gebouwen aan.
Tenslotte volgt nog een oproep van het wijkbestuur aan de aanwezigen voor uitbrending van het
bestuur. Op dit moment zijn slechts drie bestuursleden actief en dat is te weinig voor een dergelijke
grote wijk. Bij geen animo vanuit de bewoners evalueert het huidige bestuur tegen het eind van het
jaar haar plannen voor de voortzetting in 2017. Geïnteresseerden kunnen zich, voor elke functie dan
ook, melden via het mailadres wbaalsmeeroost@gmail.com.

