
Fietstocht Dorpsraad Kudelstaart
Bezochte loca4es Opmerkingen

1. 
Tro=oir langs eerste deel Herenweg tot aan 
de Loswal

Door de hoge waterkering ligt het tro=oir onder een 
hoek waardoor het slecht belopen kan worden, zeker 
met een rollator of rolstoel. Oplossing zou kunnen zijn 
de brug aan de wegkant te laten zakken op een rand. 
Tekening gemaakt door René Raadschelders. Frans van 
Berkel kijkt er ook nog even naar.

2. Loswal

Enige plek waar voor Kudelstaarters de 
Westeinderplas vrij toegankelijk is. Enige 
oeverrecrea4e voor 10.000 Kudelstaarters. Hier zou 
meer ruimte voor gecreëerd moeten worden. 
Aangevraagd via SLS-gelden. Stond niet in de planning 
van de Gemeente. Niet gehonoreerd.

3. Wandelpad Herenweg

Op de dijk langs de Herenweg zou een wandelpad 
aangelegd kunnen worden. Nu wordt er gewandeld op 
de weg, geeS onveilige situa4es. Er wordt al veel 
gelopen op de dijk (olifantspaadje). Ook aangevraagd 
via SLS. Eveneens afgewezen omdat dit niet in de 
planning van de Gemeente stond.

4. Heerlijckheid Calslagen Bouwplaats bezocht en toelich4ng gegeven 

5. Corrie Vonkpad

Mooi dijklichaam dat natuurvriendelijk gemaaid 
wordt. Gemist wordt dat er bloemen op groeien voor 
vlinders en bijen. Gewenste ac4e; inzaaien met 
bloemenzaad.

6. Ambachtsheerweg

Fietspad is in zeer slechte staat door boomwortels of 
gangen van mollen/muizen. Ambachtsheerweg wordt 
in 2020 gerenoveerd volgens de gemeentelijke 
planning. Benadrukken dat fietspad meegenomen 
wordt.

7. Jeugdhonk Skatebaan

Toelich4ng gegeven op verplaatsing Jeugdhonk naar 
skatebaan. Loca4e is met de jeugd uitgekozen. 
Protesten bij Tennisvereniging en omwonenden 
gebaseerd op ervaringen uit verleden. Plaatsing is 
opgenomen in wijziging bestemmingsplan. Defini4ef 
na de zomer.

8. Schooltuintjes

Schooltuintjes bezocht, leuk gesprek met 
ini4a4efnemers. Resterend terrein leent zich voor 
volkstuincomplex. Grond is van gemeente. 
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9. Speelplaatsje Sconedorp

Speelplaatsje met achterstallig onderhoud. Na brandje 
(vandalisme) is treintje weggehaald. Staat op 
prioriteitenlijst gemeente. Wordt hopelijk in 2020 
opgeknapt. Dorpsraad heeS geen inzicht in 
prioritering.

10. Speelplaatsje Geerland (naast nr 18)

Wil Gemeente opknappen t.k.v. speelplaatsje naast nr. 
18. Dorpsraad wil juist speelplaatsje in het midden van 
Geerland behouden en renoveren. Is inmiddels 
toegezegd door Gemeente. Planning voor najaar 2019.

11. Trapveldje achter Geerland

Favoriet trapveldje voor hele omgeving. Moet 
opgeknapt worden, boomwortels komen door het gras 
heen en veroorzaakt enkelblessures. Staat in de 
planning, maar voor wanneer?

12. Speelplaatsje Joke Smitstraat

Speeltoestellen zijn in slechte staat. Ook het groen er 
om heen is aan vervanging toe. Bewoners HAT-
eenheden verwaarlozen tuintjes. Buurt "verpaupert" 
volgens bewoners. Speelplaatsje door Dorpsraad op 
prioriteitenlijst gezet, wordt mogelijk 2020.

13. Groen Edisonstraat

Verwaarloosde omgeving, overhangend groen eind 
juni gesnoeid. Wordt meegenomen in project 
"Omgeving Proosdijhal".

14. Speelplaatsje Pasteurstraat
Speelplaatsje waar in de loop van de 4jd diverse 
speeltoestellen zijn verwijderd omdat ze onveilig 
waren 

15. Proosdijhal

CDA heeS gevraagd om onderzoek verplaatsing 
Proosdijhal naar Wim Kandreef. Nog geen 
duidelijkheid omtrent uitkomst onderzoek. Ook al zou 
er verplaatst worden omgeving moet opgeknapt 
worden, incl. plein voor de hal. Eventuele nieuwbouw 
zal zeker nog 5 jaar op zich laten wachten.

16. Pannaveld Kan. Onnosweg

Verhard pannaveld verborgen achter te hoog 
struikgewas. Struiken moeten gesnoeid worden zodat 
er overzicht is. Het asfalt moet opgeknapt worden. 
Pannaveld vervult belangrijke rol in de buurt om op 
straat  voetballende jeugd naar te verwijzen
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17.
Overhangend groen Kam. Onnesweg 100 - 
120 en rond de Kam. Onnesflat.

Het groen groeit hier weelderig waardoor tro=oir niet 
goed begaanbaar is. Lantaarnpaal staat in het 
struikgewas, donkere plekken, onveilige situa4e.

18. Doorgang Kam. Onnesweg - Einthovenhof

Er is een verzoek hier hekjes te plaatsen om 
(brom)fietsen te weren. Voorstel moet gedragen 
worden in de wijk. Draagvlak is (nog niet) aangetoond.

19.
Einthovenhof: nieuwe aanplant gerenoveerd 
speelplaatsje

Aangeplant voor zomer 2018, doodgegaan door 
droogte. Moet in najaar opnieuw aangeplant worden.

20. Lorentzhof

Nieuw speeltuintje aangelegd, extra parkeerplaatsen, 
nieuwe groen wordt aangepland in najaar. Goed 
voorbeeld van geslaagd burgerpar4cipa4etraject. 
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Reac4e Gemeente

De mogelijkheden van een andere inrich4ng van "de rode 
loper" langs de Herenweg wordt onderzocht.

Probleem wordt onderkent, echter uitbreiding van de 
recrea4emogelijkheden bij de Loswal zijn beperkt en staat 
niet in planning van de gemeente Aalsmeer. 

Een wandelpad over de dijk kent de nodige bezwaren daar de 
dijk par4culier eigendom is. Een onderzoek naar de 
mogelijkheid van een wandelpad langs de Herenweg staat 
niet in planning van de gemeente en heeS geen prioriteit. 
In uitvoering
Is ook een voorstel binnen de kwaliteit impuls Aalsmeer.  In 
het najaar wordt bekeken welke van deze voorstellen 
gehonoreerd gaan worden.

Fietspad wordt meegenomen bij renova4e Ambachtsheerweg 
evenals de fietsoversteek rich4ng Leimuiden.

Aiankelijk van bezwaarprocedures vaststelling 
bestemmingsplan in na zomer 2019, daarna plaatsing.
Verzoeken kunnen ingediend worden bij A. Floor
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Staat in planning, mogelijk voor 2020 aiankelijk van budget.

Gemeente gaat in najaar 2019 speelplaatsje naast Geerland 
58 opnieuw inrichten, speelplaatsje naast Geerland 18 wordt 
opgeheven. Geerland gaat hiermee terug van 3 naar 1 
speelplaatsjes.
 Staat op de planning voor najaar 2019. Inmiddels in uitvoering.

Groenvakken staan niet op de planning om te renoveren. Als 
de speelplaats gerenoveerd wordt nemen we het groen ook 
mee. Speelplaatsje staat in de planning, mogelijk 2020 
aiankelijk van budget. HAT woningen hebben aandacht van 
Eigen Haard.

Edisonstraat heeS aandacht van Eigen Haard, Par4cipe en 
Groenbeheer. Er loopt een meerjarig project om bewoners te 
ondersteunen. 

Speelplaatsje wordt in najaar 2019 gerenoveerd.

Herinrich4ng omgeving Proosdijhal vindt plaats zoals gepland 
dus inclusief voorplein sporthal en parkeerplaatsen. Vragen in 
de Raad hebben niet geleid tot aanpassing plannen. 
Uitvoering is verschoven van najaar 2019 naar voorjaar 2020.
Groen wordt deze winter gesnoeid. Asfaltlaag pannaveld 
wordt door gemeente beoordeeld. 
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Overhangend groen wordt meegenomen in de snoeironde. 
HeeS inmiddels plaatsgevonden.

Gemeente krijgt verschillende tegengestelde signalen en 
plaats daarom geen hekjes. Hekje tussen Lorentzhof en 
Eintnhovenhof is verwijderd. 

Wordt meegenomen met de inboet van dit najaar.

In najaar worden groenstroken ingeplant. Op 28 september 
buurtbarbecue in kader Burendag. Wethouder Alink opent 
nieuw speelplaatsje.
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