
  
Notulen Bewonersoverleg 25-11-2019     

1. Opening 

Voorzitter Jaap Overbeek opent het bewonersoverleg  in een overvolle grote zaal 
van het Dorpshuis Het Podium. 

2. Enkele mededelingen 

a. DOCK/OSA Jongerenwerk 

Marco den Haan  werkzaam voor Dock jongerenwerk geeft een toelichting 
over een theatervoorstelling die 15 jongeren gaan geven op 30 november in 
de Oude Veiling. De opbrengst gaat naar Stichting Kinderen met een 
Toekomst. (N.B.: Inmiddels is bekend geworden dat het jongerenwerk vanaf 
1 januari 2020 niet meer door Dock uitgevoerd gaat worden maar door 
Buurtwerk.)  

b. Woonagenda 

Op 21 oktober was er een bijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis over 
de woonagenda. 15 mensen waren hier aanwezig en deze hebben een 
zienswijze ingediend bij de Gemeente over een aantal knel- en 
verbeterpunten. Deze zijn positief ontvangen door de Gemeenteraad. 

c. Afvalbeleid 

Er wordt nieuw beleid ontwikkeld om het aantal kg restafval terug te 
dringen. Huis aan huis is doormiddel van een brief info rondgebracht waarop 
een link stond waar men een enquête kon invullen. Tevens zijn er 3 
bewonersavonden gehouden. Alle input wordt meegenomen in het op te 
stellen Afvalbeleidsplan. Hierop vooruitlopend zijn er bij de bestaande 
verzamelpunten extra plastic verzamelcontainers neergezet. Blikjes, melk 
en frisdrankpakken kunnen daar nu ook ingegooid worden. Op de Site van De 
Meerlanden is evt. aanvullende info te vinden.  

3.Uitbreiding AH supermarkt  
Andre Alders eigenaar ontroerend goed en tot voor kort de franchiser van de AH 
geeft een toelichting over de verbouwplannen. Het voormalig Rabobank gebouw is 
reeds gesloopt. De Groenteboer is aangekocht. De Chinese Muur chinees restaurant 
gaat stoppen per 1 januari 2020. De apotheek gaat tijdelijk verhuizen naar het 
pand van de chinees. Robert Kraan die namens AH Weernekers en ook de nieuwe 



franchiser AH alles leidt geeft een toelichting en daarbij is ook aanwezig 
supermarktmanager Stephen Scholte. Robert Kraan geeft aan dat de  winkel wordt 
vergroot van 1250m2 naar 2000m2. De gehele hoek tot aan bloemenwinkel Van 
Leeuwen wordt supermarkt. Er komt een ingang aan het pleinkant en een ingang 
bij de parkeerplaatsen. Half 2020 moet alles volgens planning klaar zijn. Er komen 
geen extra parkeerplaatsen bij. Er zijn geen woningen gepland boven het 
nieuwbouwgedeelte van de winkel. Het winkelcentrum Kudelstaart voldoet aan de 
parkeernorm van de Gemeente. Er wordt  gekeken voor een tijdelijke oplossing 
voor het parkeren van fietsen. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon 
door. AH Weernekers zal een infobord op hangen aan de hekken over de 
ontwikkeling en voortgang van de verbouwing. Op de vraag wat deze uitbreiding 
betekent voor de komst van een eventuele 2e supermarkt antwoord de voorzitter 
dat een initiatiefnemer zal kijken naar het marktaandeel dat hij denkt te kunnen 
verkrijgen in Kudelstaart. Er heeft zich één potentiele kandidaat gemeld die 
wellicht wil bouwen op de plek van de Graankorrel. Voordat deze plek vrij komt 
moet er echter nog heel wat gebeuren.  

4.Gezondheidscentrum Graaf Willemlaan 

Laurens Poesiat begeleider bouw/ontwikkelings projectleider PSVA geeft een 
toelichting over de toekomstige bouwplannen  voor een gezondheidscentrum op de 
locatie Place to bieb c.q. voormalige bibliotheek aan de Graaf Willemlaan. Twee 
huisartsenpraktijken, fysiotherapeut  en apotheek willen gezamenlijk optrekken in 
dit nieuwe gezondheidscentrum. Het jongerencentrum zal ook een plek krijgen in 
dit nieuwe pand. De plannen  voor dit centrum zijn nog in de ontwerpfase. Zodra  
er tekeningen zijn gemaakt zal Laurens Poesiat als eerste de omwonende en 
jongeren informeren. Het befaamde groene grasveldje blijft voor het grootse 
gedeelte intact. Schetsontwerp komt pas als het is besproken. Voor 2021 of 1 jaar 
langer zal de bouw nog zeker niet plaatsvinden. 

5. Het initiatievenfonds(http://participatie.aalsmeer.nl)  
a. Speelbadje: 

Sharon Snoek van de Gemeente vertelt over het iniatievenfonds. Sharon 
geeft een toelichting over het Participatiefonds waarin inwoners ideeën 
kunnen aandragen om de leefomgeving te verbeteren. Een aantal ideeën zijn 
gehonoreerd en andere wachten op besluitvorming. Iniatiefnemer Ron Leijen 
heeft een idee van een speelbadje te laten plaatsen aan de Anna 
Frankstraat. Bewoners zijn door middel van een brief geïnformeerd. Er is 
een onderzoek naar de haalbaarheid van dit idee. Is er genoeg draagvlak en 
is het technisch mogelijk? Zo zijn er nog 2 locaties onderzocht waar een 
badje mogelijk zou kunnen zijn zoals Zuiderpark en De Graaf Willemlaan, 
deze zijn na onderzoek afgevallen. Verder dient er rekening gehouden te 
worden met de Wet Hygiëne en Veiligheid. Technisch is het mogelijk om hier 
aan te voldoen. Sharon verteld dat de badjes doormiddel van een 
pompsysteem bijvoorbeeld  ‘s morgens om 9.00 vollopen en ‘s avonds rond 



18.00 uur leeg. Tot 1 december kan er gereageerd worden op het idee van 
de speelbadjes via de site. Daarna gaat de eindrapportage naar het College. 
Sharon noemt de mogelijkheid om via SLS fonds Schiphol een financiële 
bijdrage aan te vragen. 

b. Iniatieven voor groene inrichting  

Toelichting op ingediende iniatieven naast de schooltuintjes Corry Vonkpad 
en het vervolg. 1.Voedselbos 2.Volkstuinen 3.Verbindingstuin 4. Biologische 
volkstuin/publieke boomgaard 5.Parkje met grote blad diversiteit 
6.Fruitboomgaard met bijenhotel 7. Groentetuin voor bewoners OTT 
8.Omheinde hondenuitlaatplek. Gemeente onderzoekt of de iniatieven 
voldoen aan de criteria en de groenvisie. Stemmen kan 1 februari. Het 
College besluit daarna of realisatie plaats gaat vinden. 

6.Westeinderhage 

De voorzitter geeft een korte toelichting op de wijzigingen Westeinderhage. De 
startnotitie is in mei niet door de Gemeenteraad vastgesteld omdat raadsleden zich 
inhoudelijk wilden bemoeien met de inrichting van het gebied en het 
bouwprogramma. Dit is normaliter de taak van het College in samenspraak met de 
ontwikkelaar. Na een aantal aanpassingen op het gebied van verkeersveiligheid o.a. 
fietspad langs de gehele Bilderdammerweg en snelheid remmende maatregelen en 
bouwprogramma, meer appartementen  voor jongeren en starters, is de 
startnotitie klaar voor besluitvorming in de raadsvergadering van december. 

Bouwprogramma  275 woningen waarvan 70 appartementen, 162 rijwoningen, 36 
twee- onder-een-kap en  7 vrijstaande woningen. 140 sociale huur/koop (is 45%) . 
Extra  aandacht voor jongeren en starters. Ontwerpbestemmingsplan na de zomer 
2020  Start bouw medio 2021 

7.Waterfront  

De recreatievoorziening van het Surfeiland wordt uitgebreid onder de noemer 
Waterfront. De Dorpsraad heeft zich hiermee nimmer bemoeit en laat de 
participatie over aan het Wijkoverleg Hornmeer. Echter de Gemeente heeft 
bedacht om het knelpunt van de parkeeroverlast op te lossen door een 
parkeerplaats te creëren achter Vrouwentroost voor 250 auto’s. Ingang Geniedijk 
(voormalig land van De Boer) met 3 ontsluitingen. Omwonenden vinden het vreemd 
dat zij niet geïnformeerd zijn over deze plannen. (NB. Inmiddels is deze 
parkeeroplossing een achterhaalde zaak. De Gemeente kon geen overeenstemming 
bereiken met de eigenaar over de aankoop van de grond en heeft het plan 
ingetrokken.). 

8.Zeilfort  
Stand van zaken Zeilfort door Hedde Stegenga. Er worden deze week 
werkzaamheden uitgevoerd  door de Gemeente Aalsmeer aan het dak. Deze 



werkzaamheden bestaan uit het wegschrapen van een zandlaag van 60 tot 80 cm op 
het dak. Dit zand wordt afgevoerd  per vrachtwagen naar Kudelstaart Zuid waar het 
tijdelijk blijft liggen totdat de werkzaamheden aan het dak van het Fort zijn 
afgerond en het zand weer kan worden  teruggeplaatst. Route grondafvoer via de 
Hoofdweg /Ambachtsherenweg. Hedde geeft een impressie over de toekomstige 
ontwikkeling Zeilfort. Dhr. Abbing, bewoner van Vrouwentroost reageert op de 
presentatie namens de omwonenden en geeft aan de geschetste toekomstige 
ontwikkelingen met congresfaciliteiten etc. verder gaan dan de realisatie van een 
Zeilfort. De omwonende vrezen aantasting van de woonomgeving en het karakter 
van het Fort. 

9. Presentatie Werkgroepen Groen en Verkeer 
a. Samenstelling werkgroep Groen: Raymond Kok, Sjaak Siebeling, Wilma Kleijs, 

Jacques Kesting, Jan Westerhof, Mariëtte Anbergen, Jaap Overbeek.  

Gemeente contactpersonen werkgroep Groen: Dimitry van Geijlswijk, Jan van 
Tongeren, Aranea Floor (Participatie) 

Eerste onderwerpen: Inzaaien bloemrijke borders/bermen: aanpassen 
maaibeleid: Herinrichting groenstructuur Proosdijhal: Aanplant Lorentzhof: 
Boezemdijkse pad: Snoeibeleid bosgroen rond speelplaatsjes: inrichting 
natuurspeelplaatsen: Inrichting Corrie Vonkpad. 

b. Samenstelling werkgroep verkeer: Raymond Kok. Peter van Staalduinen, 
Kees Kok, Willem Husemeijer, Maikel van der Roest, Robert Uytenbogaardt, 
Hans Vonk, Maarten Weijers. Gemeente contactpersoon Verkeer: Thijs 
KreukelsEerste onderwerpen: Stoplichten Einsteinstraat: Bilderdammerweg: 
Eenrichtingsverkeer Kudelstaartseweg: Verkeerscirculatieplan Kudelstaart: 
Dijkverzwaring/bereikbaarheid Kudelstaartseweg: Ontsluiting Kudelstaart: 
Herinrichting Ambachtsheerweg: Kruising Ambachtsheerweg/Herenweg: 
Drempels Mijnsherenweg. 

10. Signalen uit het dorp 

• Voetbalveldje Korfstraat is niet teruggekomen na huizenbouw. Wordt als 
gemis ervaren. Bewoners willen dat natuurspeelplaats wordt veranderd in 
een voetbalkooi.  

• Men mist de fietsenrekken bij het Dorpshuis. Bestuur Dorpshuis pakt dit op. 

• Wanneer denkt men dat het fietspad Kudelstaartseweg opgeknapt wordt? De 
voorzitter verwacht dat dit pas aangepakt wordt na afronding van de 
dijkverzwaring. Tijdens de werkzaamheden wordt het autoverkeer over het 
fietspad geleid met alle gevolgen van dien. 

11.Rondvraag  



Geen. 

                               


