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Verslag Wijkoverleg Oosteinde van 19 juni 2017 

Aanwezige bestuursleden: Timo Kreike (vz); Marcel de Nijs (secr), Marie Louise Boom en Richard 
Dorstijn en de medewerkers Chris de Kievit en Willem van Bloemen (verslag) 
Gasten: Helma Keesom (Buurtverbinder); Jaap van der Baan (ESA/Mikado) en circa tien wijkbewoners. 
 

1. Welkom  

Het wijkoverleg wordt om 20.10 uur geopend door Timo, voorzitter van het Wijkoverleg Oosteinde. 
Hij heet iedereen van harte welkom. Daarna wordt de agenda voor het wijkoverleg opgesteld.  
 

2. Nieuwe punten;  
a. Het bestuur deelt mee dat het bestuur is uitgebreid met de heer Richard Dorstijn en 
daarnaast weet zij zich gesteund door de vrijwilligers, de heren Willem van Bloemen en Chris 
de Kievit. 
b. Zwerfafval. Eén van de bewoners vraagt aandacht voor het zwerfafval, met name door 
passanten aan (het fietspad bij) de Hornweg. Een stukje copy hierover in het Wijknieuws. 
c. Er wordt medegedeeld dat het grasveldje aan de Aalsmeerderweg –naast het Station- ten 
behoeve van het Rioolwaterzuiveringshuisje voor openbaar gebruik helaas is gehalveerd. 
Het vermoeden is dat deze werkzaamheden door de Gemeente - jammer genoeg - slechts in 
zeer beperkte kring vooraf zijn aangekondigd bij de bewoners.  
 

3. Terugblik recente Buurtactiviteiten  

3a. Tijdens de Landelijke Bobbie's buitenspeeldag 14 juni o.l.v. Marie Louise Boom en Chris de 
Kievit waren er  ruim 800 kleine en grote kinderen die er aan deelnamen. De dag werd 
gesponsored door Supermarkt Albert Heijn, J.M. Levarht-transport, Boom Belettering, Probin, 
Ziektekostenverzekeraar Zorg en Zekerheid, Sander van Willegen, Rob's Bouwbedrijf, Rob van 
Leeuwen, Hartelust Euronics, Peter Eveleens, Alex Boom en de Westeinderadviesgroep. 
Aan de hand van een voortreffelijk draaiboek –omlijst met foto’s en toelichting- mogen we spreken 
van een prachtig geslaagde buitenspeeldag. 
3b. De Nationale herdenking 4 mei o.l.v. Willem van Bloemen  m.m.v. Peggy Moespot had een 
indrukwekkend programma, waarbij sprekers over persoonlijke oorlogservaringen vertelden. 
3c. De Vrijmarkt op Koningsdag was een gezellig buurtevenement. Ook worden de foto’s getoond. 
 

4. buurtverbinder Helma 

Mevrouw Helma Keesom verteld over diverse buurt initiatieven. Als bewoners vragen, ideeën of 
suggesties hebben om de samenleving in de buurt te verbeteren, kunnen zij haar bellen of 
schrijven. In beperkte mate is er ook budget om nieuwe activiteiten op te zetten. Haar email-adres 
is: h.keesom@participe.nu en haar telef.06.1462.3301.  
 

5. Buurtoverlast jeugd rond Mikado 

In verband met klachten uit de buurt in de omgeving van gebouw Mikado –onderdeel 
scholencomplex- is de heer J.van der Baan, facilitair manager ESA -waar Mikado onder valt- 
uitgenodigd ten behoeve van de voorzorg en maatregelen buurtoverlast door de jeugd. Eén van 
die maatregelen zou het afsluiten van de hekken kunnen zijn, maar dat mag niet –v/d brandweer- 
wanneer er mogelijk nog medewerkers zich in het scholencomplex –of Mikado- aanwezig kunnen 
zijn. In het kader van het project Overlast, Jeugd en Veiligheid heeft dit probleem serieuze 
aandacht van de hierbij betrokken partijen en er wordt écht doorlopend hard aangewerkt. Dat 
neemt niet weg, dat –wanneer men in de omgeving overlast ervaart of vandalisme constateert- 
men altijd gewoon de politie kan bellen. Dit komt ook in het volgende Wijknieuws aan de orde. 

 
6. Inventarisatie 20 Verkeersknelpunten  

In de tweede helft van het Wijkoverleg van 16 maart is een inventarisatie van verkeersknelpunten 
opgesteld en daarbij gaven de aanwezigen 1, 2 of 3 punten aan voor hen de meest noodzakelijke 
knelpunten (drie het meest noodzakelijk). De knelpunten met de hoogste scores –en de punten- zijn: 
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16 fietsen op stoep (Poldermeesterplein); 

14 ingang Bloemhof moet van Hornweg naar Brazilielaan; 

10 Hornweg - Palingstraat +Fietspad, betere regel-aanduiding; 

8 Rotonde of stoplichten Cath. Amalialaan - Machineweg – Middenweg; 

7 Middenweg middenscheiding slecht zichtbaar; 

6 Bierlingstraat fietspad tussen huizen bij Mikado (zelfde als Arianestraat) 

6 Citroenvlinder slecht overzicht door hoge coniferenhaag; 

5 Hornweg - Palingstraat negeren inrijverbod vrachtauto's; 

5 Waarschuwing hoge vrachtauto's bij rotonde Machineweg - Hornweg - uitrit Bloemhof;  

Timo deelt mee dat er inmiddels een uitvoerig telefoongesprek heeft plaatsgevonden tussen hem 
en de heer Thijs Kreukels van de Gemeente en noemt de verkeersmaatregelen van de 1e vijf 
knelpunten. Ná de zome wordt het besproken in de ambt.commissie. Eén van de bewoners vraagt 
aandacht voor het kruispunt Oosteinderweg –Machineweg –Pontweg. Dit kruispunt hebben wij als 
wijkbestuur vorig jaar besproken met de gemeente nav een inventarisatie op het wijkoverleg. Er is 
geen intentie noch plan van de Gemeente om daar verkeerslichten te plaatsen. Diverse factoren -
waaronder de hoeveelheid verkeer- spelen hierin een rol. We zullen n.a.v. deze discussie met de 
gemeente in overleg gaan over het  beleid t.o.v. Schiphol parkeren; het extra verkeer kan worden 
gezien als een extra verkeersdrukte op de kruispunten van de Machineweg.  

 
7. Subsidieaanvraag voor méér groen aan Stichting Leefbaarheid Schiphol 

Op de website AalsmeerVandaag schrijft de heer M. Bartels o.m.: “Met name bomen en struiken 
filteren het fijnstof uit de lucht, dempen het vliegtuiglawaai en bieden de fysieke en mentale rust. 
Door het aanleggen c.q. uitbreiden van parken biedt men (niet uitsluitend, maar vooral) direct 
omwonenden een echt werkende compensatie. Goed beschouwd is er planologisch met name in 
zone’s onder de Aalsmeerbaan voldoende ruimte voor groen, dat mooi aansluit op bestaand groen 
van het Seringenpark, de Hoge Dijk en De Bovenlanden. Het bestuur komt met een plan Meer 
Groen in Aalsmeer die leidt tot een aanvraag voor subsidie van Stichting Leefbaarheid Schiphol. 
 
8. Project KunstKasten 

Een aantal bewoners vanuit heel Aalsmeer hebben –op initiatief van Lex Berghuis- het Project 
Kunstkasten gestart. Zij hebben als doel de groene schakelkasten langs de wegen van de 
Nutsbedrijven en de gemeente Aalsmeer op kunstzinnige wijze te beschilderen ter verfraaïng en 
mede ter voorkoming van vandalisme. Het wordt uitgevoerd door kunstenaars en/of bewoners. Er 
zijn al 16 schakelkasten als kunstkasten beschilderd. Vanaf 8 juni as. is er een fototentoonstelling 
van deze kunstkasten in het gemeentehuis Aalsmeer.  

 
9. Mededelingen en rondvraag.  

a. Er zijn drie migrantenhotels in de wijk Oosteinde voor migranten gepland, die tijdelijk werkzaam 
zijn in de groensector van Aalsmeer. Hiervoor is een voorlichtingsavond op 20 juni in de Bloemhof. 
Eén hotel aan de Japanlaan, één hotel op de Noordelijke hoek kruispunt Legmeerdijk N232–N201 
en één bij de Molenvliet. Alle op onbebouwd terrein en bedoeld voor circa 200 gasten per hotel. 
b. Hinder Schiphol. Vanuit Lisse is er een voorstel voor een hinderbeperkende maatregel 
ingediend bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Deze is suggestie is door de ORS overgenomen 
en beoordeeld in een zg 'quickscan'. Het voorstel betrof opstijgende vliegtuigen die afwijken van de 
'hartlijn' (midden van de luchtweg) en daarbij zorgen voor onnodige overlast. Eenzelfde situatie 
geld voor opstijgende vliegtuigen van de Aalsmeerbaan in combinatie met overlast voor de 
bewoners aan de Machineweg, Hornweg  en Poldermeesterplein. Helaas leverde deze quickscan 
weinig handvaten op voor verbeteringen (Presentatie quickscan. www.omgevingsraadschiphol.nl) 

 
10. Sluiting. De voorzitter sluit het Wijkoverleg en nodigt ieder uit voor een drankje en een hapje. 

 


