
2013… al weer 10 jaar voorzitter van de Dorpsraad in Kudelstaart. De tijd
vliegt en als de tijd vliegt is dat een goed teken. Geen moment van
verveling. Er was en is altijd wat te doen. 

Voorwoord
door de voorzitter 
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2013 was niet altijd even positief in het
nieuws. We begonnen het jaar goed
met het Vreugdevuur. Dit is echt iets
unieks, want we zijn in de verre omtrek
het enige dorp dat een Vreugdevuur
mag houden. 

Dit komt omdat het heel goed wordt
voorbereid met alle partijen, waarbij de
jongeren zelf ook een grote rol spelen.

Ik noemde het al: Kudelstaart was ook
negatief in het nieuws, omdat bepaalde
jongeren het maar niet konden laten
om steeds op dezelfde plek herrie te
schoppen en vernielingen te plegen.
Dit werd zelfs tot aan de burgemeester
toe geëscaleerd.  Diverse
vergaderingen en inloopavonden met
en zonder de jongeren waren nodig
om de relatieve rust weder te laten
keren.

Schrijvend over de burgemeester, in
2013 kreeg Aalsmeer een nieuwe
burgemeester, mevrouw Vonk-Vedder.
Zij heeft ook het Dorpsoverleg bezocht.
Het was een drukke avond met veel
nieuwsgierige Kudelstaarters.

Uiteraard ook positief nieuws, zo werd
Mijnsheerlyckheid geopend en dit is
een goed project geweest met een
mooi resultaat voor ons dorp.

Bijna elke dag rij ik langs het fort. Wat is
hij mooi opgeknapt, het zou eigenlijk
zonde zijn als ons fort een andere
bestemming krijgt. 

Ook dit jaar wil ik alle bewoners, leden
en bezoekers van het Dorpsoverleg
hartelijk danken voor hun inzet en
inbreng dit afgelopen jaar.
Voor volgend jaar wil ik ook nu weer
een oproep doen aan bewoners van
Kudelstaart. Kom eens langs op een van
onze Dorpsoverleggen.

Vooruitkijken naar volgend jaar… De
Dorpsraad bestaat in 2014 50 jaar. De
voorbereidingen voor de festiviteiten
zijn al begonnen. Een mooi
vooruitzicht… 

Veel leesplezier met het lezen van ons
Jaarverslag 2013.

Robert Uytenbogaardt



Robert Uytenbogaardt voorzitter
Elien Haspels-Neep secretaris
Lex Markestein penningmeester
Hendrik Derlagen
Hans Vonk

Caroline Bax
Theo Hoogenbosch
Dick Kooij
Metty Voorn
Ria Boon
Elbert den Hartog
Willeke Baarsen
Leonard van der Schilden
Richard Buskermolen CDA 
Jan Bouwmeester VVD 
Danny Tol AB 

Gesprekspartners gemeentelijk overleg

Louis van Nimwegen Gemeente Aalsmeer
Frans Huijbregts Welzijn Aalsmeer
Tessa Westerhof Jongerenwerker
Frans van Uxem Politie
Brenda Eikelenboom Woningcorporatie Eigen Haard

Het bestuur
en agendaleden 2013
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Dorpsraad Kudelstaart
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Onderwerpen
dorpsoverleggen 2013
Belangrijkste onderwerpen op de
agenda van afgelopen jaar waren: 

- Overlast jeugd winkelcentrum 
- Speeltuinen 
- Toekomst locatie Future en
jongeren ontmoetingsplaats

- Groen & grijs
- Verkeer
- Overlast hondenpoep
- Rietlanden: Verkeersdrukte rond de
Rietpluim, definitieve inrichting
openbare ruimte rondom de vijver

- Proosdij-Noord: tijdelijke invulling
braakliggende terreintjes en
natuurspeeltuin

- Fort Kudelstaart, kansen voor een
nieuwe functie.

- Energiebesparing bestaande bouw

Dorpsraad Kudelstaart bestaat uit 5 bestuursleden, allen inwoners van
Kudelstaart. De Dorpsraad vervult al 50 jaar een brugfunctie tussen
bewoners van Kudelstaart en gemeente Aalsmeer.  

De Dorpsraad wisselt via het dorpsoverleg informatie uit met bewoners over de
diverse onderwerpen die in Kudelstaart spelen. Daarnaast overlegt ze een aantal keer
per jaar met medewerkers van de gemeente Aalsmeer, de wijkagent, Eigen Haard,
Welzijn Aalsmeer en jongerenwerk. In dit overleg wordt informatie uitgewisseld die
van belang is voor de bewoners van Kudelstaart en worden (knel)punten besproken
die in het dorpsoverleg zijn aangedragen door bewoners en/of ondernemers. 
Bij de dorpsoverleggen zijn vaak ook leden van politieke partijen van de gemeente
Aalsmeer aanwezig. Deze leden zijn er dan om te horen wat er zoal in het dorp leeft
en speelt. Ook kunnen ze achtergrondinformatie verschaffen en eventueel uitleggen
waarom bepaalde besluiten genomen zijn door de gemeente. Als Dorpsraad ervaren
wij dit als een prettige en effectieve manier om informatie, ideeën en initiatieven uit te
wisselen. 
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Activiteiten 2013

In 2013 hebben we de volgende
activiteiten uitgevoerd:

- Dorpsoverleggen
- Diverse overleggen met de
gemeente

- Gezamenlijk Wijkradenoverleg
- 4 Mei Dodenherdenking
- Jaarvergadering
- Participatie Uitvoeringsplan
Speelvoorzieningen

- Wijkronde 
- Keep it Clean Day Kudelstaart
- Voorbereiding 50 jaar Dorpsraad
Kudelstaart in 2014

- Oud en nieuw

Sprekers en gasten
Dorpsoverleggen 2013
De volgende sprekers en gasten
hebben de Dorpsoverleggen in 2013
bezocht:

- Bijzonder opsporings ambtenaar
(BOA)

- Wethouder Rik Rolleman over
speeltuinen Kudelstaart en Jeugd

- Wethouder Gert-Jan van der
Hoeven over wijkgericht werken

- Burgemeester mevrouw Vonk-
Vedder. Kennismaking

- Rene Raadschelders (Sienergie),
energiebesparing bestaande bouw



"Samen werken aan de sociale samenhang"

Dorpsraad Kudelstaart
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De Dorpsraad Kudelstaart is al jaren een
uitstekend functionerend wijkoverleg.
Het bestuur bestaat uit enthousiaste,
deskundige mensen die hun
dorpsgenoten met raad en daad
bijstaan. En waar nodig ook graag zelf
de handen uit de mouwen steken en
initiatief nemen als er problemen zijn.

Zo was de Dorpsraad één van de
partijen die actief hebben geholpen bij
het zoeken naar een oplossing voor de
overlast rond het winkelcentrum. Eén
van de resultaten van het overleg is dat
er een JOP (JongerenOntmoetingsPlek)
is geplaatst bij de Proosdijhal, waar de
jongeren nu hun eigen plek hebben.
Daarnaast worden ook in het

winkelcentrum maatregelen getroffen
om de leefbaarheid voor de bewoners
te beschermen.
In 2013 is de Dorpsraad er in geslaagd
bewoners met elkaar te verbinden en
Kudelstaart op te fleuren door
bijvoorbeeld een gezamenlijke
bollenplantactie. Ook heeft de
Dorpsraad in dit jaar een bijdrage
geleverd aan het Uitvoeringsplan
Spelen én zijn verschillende
bewonerswerkgroepen in het leven
geroepen die een goede inbreng
hebben geleverd over allerlei
verschillende onderwerpen, variërend
van parkeren tot de realisering van een
tijdelijk speelveld.    
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Een goede Dorpsraad en betrokken
bewoners zijn onmisbaar. We leven
immers in een tijd waarin de gemeente
zich onder druk van bezuinigingen uit
Den Haag moet terugtrekken op haar
basistaken. De komende jaren komen
met name op het gebied van zorg ook
steeds meer landelijke taken naar de
gemeente. 

Op zich is daar niets mis mee maar het
gebeurt wel met flink wat minder
budget. Ik heb er vertrouwen in dat we
als gemeente in staat zijn om die
zorgtaken goed te organiseren in
nauw overleg met zorginstellingen,
mantelzorgers en vrijwilligers. Maar
door de enorme bezuinigingen zal de

gemeente ook een dringend beroep
moeten doen op bewoners en ook op
de Dorpsraad om elkaar te helpen en
te ondersteunen. Zorgen voor elkaar
begint vaak met elkaar ontmoeten en
elkaar leren kennen; de activiteiten van

de Dorpsraad zijn daarbij een
uitstekend middel om de band tussen
buurtbewoners te versterken. 

Welke rol de Dorpsraad wil en kan

spelen bij de decentralisatie van de
zorgtaken is een kwestie van overleg.
Het lijkt me ook raadzaam dat de
wijkoverleggen gezamenlijk kijken wat
hun rol kan zijn bij deze
ontwikkelingen. De Dorpsraad
Kudelstaart heeft in het verleden al
bewezen een belangrijke bijdrage te
kunnen leveren aan de sociale
samenhang en aan de invulling van de
openbare ruimte in Kudelstaart. Ik heb
er het volste vertrouwen in dat zij dit in
de toekomst zullen blijven waarmaken.

Gertjan van der Hoeven
Wethouder Wijkgericht Werken



Naast het tweemaandelijkse dorpsoverleg in het Dorpshuis, vindt zo'n 4
keer per jaar een overleg plaats met alle andere wijkraden uit de gemeente
Aalsmeer, dit zijn de Dorper, Uiterweg, Stommeer, Hornmeer, Aalsmeer-
Oost en Kudelstaart. In dit zogenoemde wijkradenoverleg worden wijk-
overstijgende zaken besproken. Dit gebeurt onder leiding van Frans
Huijbregts van Welzijn Aalsmeer.

Wijkradenoverleg
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Tijdens dit gezamenlijk
wijkradenoverleg vinden ook
regelmatig presentaties plaats om
zodoende alle wijkraden in één keer te
kunnen informeren over een bepaald
onderwerp of over nieuw beleid van de
gemeente en de wijkraden te voorzien
van achtergrond informatie. 
Deze informatie gebruikt de Dorpsraad
om bewoners te informeren of, in het
geval we dit voor alle bewoners
belangrijk achten, nodigen we
eventueel een spreker uit voor ons
Dorpsoverleg.
Zo zijn in 2013 een aantal
onderwerpen besproken en
gepresenteerd, waaronder: 

- een presentatie door wethouder Rik
Rolleman over het beleid dat de
gemeente Aalsmeer heeft

ontwikkeld met betrekking tot
kinderspeelplaatsen in Aalsmeer en
Kudelstaart

- een presentatie over:
"Decentralisatie Sociale Domein".
Hierin kwamen de belangrijke
veranderingen die ons te wachten
staan op dit terrein aan de orde en
de rol die de wijken en wijkbesturen
daarin kunnen spelen

- de verkeerssituatie ter plaatse van de
N196, aangezien dit alle inwoners
van Aalsmeer en Kudelstaart raakt
en niet van bewoners van één
bepaalde wijk

- Schiphol, met name het aspect
geluidsoverlast. 



4 mei herdenking
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Ieder jaar op 4 mei organiseert de
Dorpsraad een Dodenherdenking.
Ook  in 2013 werd de Herdenking
gehouden bij het monument  'De
Propeller' aan de Schweitzerstraat. Hans
Vonk, bestuurslid van de Dorpsraad,
hield een toespraak en leerlingen van
basisschool de OBS hielden hun
voordracht. Namens de gemeenteraad
van Aalsmeer hield Danny Tol  een
toespraak. De muziek werd verzorgd
door het Jeugdorkest van
muziekvereniging Flora. De herdenking
werd afgesloten  met de Last Post,
gespeeld door Franka Dupau, en twee

minuten stilte gevolgd door het
Wilhelmus en de kransleggingen.
Hierna was er nog gelegenheid tot het
drinken van een kopje koffie in het
Dorpshuis.
Het was een mooie herdenking, mede
dankzij de zonnige avond. Het wordt
ieder jaar iets drukker. Het publiek stond
niet alleen bij 'De Propeller'  maar stond
ook op de wandelpaden buiten het
eiland. Het is fijn om te zien dat er nog
zoveel belangstelling is voor deze
herdenking. 



Keep it Clean Day
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Enthousiaste leerlingen en leraren van
de Antoniusschool hebben 2013 met
succes een deel van Kudelstaart
schoongemaakt. Opgesplitst in
groepjes struinden de leerlingen door
Kudelstaart. Flesjes, snoeppapiertjes,
frisdrankblikjes, boterhamzakjes en
andere rommel belandden in de
vuilniszak. Gezamenlijk haalden de
leerlingen zo'n 200 kilo aan zwerfafval
op. De inzet en betrokkenheid van de
leerlingen bij deze schoonmaakactie
was groot en de leerlingen lieten
weten dat ze vaker de buurt willen
schoonprikken.

In samenwerking met de Meerlanden

werd het vuil afgevoerd naar de
milieustraat. Als beloning kregen de
kinderen een welverdiend zakje chips
aangeboden door Albert Heijn. De lege
chipzakjes belandden allemaal in de
vuilnisbak!

De schoonmaakactie maakt het
zwerfafvalprobleem zichtbaar en zorgt
ervoor dat scholieren en overige
inwoners van Kudelstaart bewust
worden gemaakt van het
zwerfafvalprobleem.  En nu er maar
samen voor zorgen dat deze jaarlijkse
actie overbodig wordt. Dus houd
Kudelstaart schoon!



bij projecten en de wijken

Betrokkenheid
Dorpsraad
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Rietlanden

Woonwijk de Rietlanden is geruime tijd
bijna klaar op een klein braakliggend
terrein aan de Lisdoddestraat en de
openbare ruimte rondom de vijver na.
Op basis van een digitale enquête
onder bewoners in 2012 heeft  in 2013
de gemeente Aalsmeer een aantal
bewoners gevraagd om mee te denken
over de definitieve inrichting rondom
de vijver.  Aan de hand van tekeningen
hebben deze bewoners hun wensen
en advies meegegeven aan de
gemeente waarna een definitief
inrichtingsplan is gemaakt. In het najaar
van 2013 is een begin gemaakt met de
definitieve inrichting rondom de vijver.
Zo zijn bomen geplant en is een
voetbalveldje  aangelegd.  In 2014
wordt het project afgerond.

Proosdij-Noord

In 2012  heeft de gemeente Aalsmeer
samen met bewoners uit deze wijk
plannen ontwikkeld om de

braakliggende veldjes (voorlopig) in te
richten. Daarnaast zijn afspraken
gemaakt over het afronden van andere
onderdelen in de wijk. Afgelopen jaar is
de definitieve bestrating van de wegen
aangebracht. 
De volgende onderdelen zijn afgerond:

- natuurlijk speeleiland zijde
Hoofdweg

- ondergronds wegbrengparkje
- Doelstraat en water langs de
Hoofdweg.

- braakliggende veldjes zijn ingezaaid

Mijnsheerlyckheid

Waar voorheen scholen stonden is
inmiddels Mijnsheerlyckheid ontstaan.
Een mooi nieuw woongebied in het
centrum van Kudelstaart. De Dorpsraad
heeft vanaf het begin meegedacht in
de plannen via de Klankboordgroep.
Ria Boon en Theo Hoogenbosch
brachten afgelopen periode, namens
de Dorpsraad, ideeën en tips in. De
uitvoering van het project is inmiddels
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afgerond en Mijnsheerlyckheid is
opgeleverd. Op 29 november werd in
Mijnsheerlyckheid het Ad Verschueren
Plein geopend, waar tevens op deze
zelfde dag de Koningsboom werd
gepoot. Dit maakte het plein en het
project helemaal af. 

Wijkronde

Woensdagavond 26 juni 2013,  vond
de jaarlijkse wijkronde plaats in
Kudelstaart. Tijdens deze wijkronde
fietsen bewoners samen met het
dagelijks bestuur van de Dorpsraad
door het dorp. Ook liepen we de
aandachtspunten van afgelopen jaar
na en inventariseerden we onder
andere (speel)plekken in de wijk zoals
die genoemd staan in het
Uitvoeringsplan Speelvoorzieningen
2014-2017 van de gemeente.

Groen & Grijs

De Dorpsraad heeft het afgelopen jaar
meerdere klachten en aanmeldingen
van bewoners helpen oplossen. Dit
verliep goed door de prettige
samenwerking met de Meerlanden en
de gemeente Aalsmeer, afdeling
Groen.

Om enkele voorbeelden te noemen:
Rond de appartementen Edisonstraat

was veel last van hoge, dikke bladvolle
bomen waardoor er weinig licht en
zon in de woningen kwam. De
Dorpsraad heeft hierover contact
gezocht met de Teamleider van de
Meerlanden, welke polshoogte kwam
nemen. De Teamleider heeft zijn
collega van de gemeente Aalsmeer
hierover geïnformeerd. Deze heeft dit
opgepakt met als resultaat dat de
bomen daadwerkelijk zijn verwijderd,
tot tevredenheid van de bewoners.

Andere voorbeelden zijn de
onoverzichtelijkheid bij de brug in de
Fortbocht. De rozenstruiken daar
waren te hoog en creëerden een
onveilige situatie. De Meerlanden is
gelijk gaan kijken en hebben de
struiken gesnoeid. Deze actie is op
meerdere kruispunten uitgevoerd en
dit komt de verkeersveiligheid natuurlijk
ten goede.

Dit is een voorbeeld van een situatie die
laat zien dat de goede relatie en
samenwerking met de Meerlanden en
de gemeente Aalsmeer werkt! 

Maar natuurlijk kan elke burger dit soort
situaties melden bij de Servicelijn 
(0297-387575).  



Baten  2013:

Subsidie Gemeente Aalsmeer 3.656,00
Subsidie Gemeente Aalsmeer 4 mei 500,00
Rente Spaarrekening 17,58

4.173,58

Lasten  2013:

4 mei viering 2013:
Huur stoelen 193,60
Bloemen 150,00
Muziekver. Flora 150,00
Drukwerk programma 39,20

532,80

Vergaderkosten:
1e kwartaal 2013 375,40
2e kwartaal 2013 493,30
3e kwartaal 2013 249,20
4e kwartaal 2013 336,75

1.454,65

Bijeenkomst locatie Future 95,00
Keep it Clean day 2013 30,00
Gebak Mijnsheerlyckheid 200,00
Aansprakelijkheidsverzekering 182,19
Drukwerk jaarverslag 372,62
Rouwadvertentie J. Van Dam 33,76
Kerstgroet Nieuwe Meerbode 2013 121,00
Nieuwjaarsreceptie Gezamenlijke wijkraden 32,80
Borrel na Wijkschouw 100,00
Rouwarrangement J. Van dam 72,75
Kosten betalingsverkeer 81,62

3.309,19

Saldo  baten  minus  lasten 864,39

Van de penningmeester
Stichting Dorpsraad Kudelstaart - Financieel verslag 2013
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Voor 2014 staan zaken zoals  herinrichting en vernieuwing speeltuinen in
de wijken, verkeersveiligheid en een JongerenOntmoetingsPlek voor de
jeugd op de agenda. Maar natuurlijk blijven wij een beroep doen op
bewoners en ondernemers van Kudelstaart om met initiatieven en ideeën
naar ons Dorpsoverleg te komen, zodat die gedeeld kunnen worden met
de gemeente of waarbij de Dorpsraad kan helpen. We zien u graag terug
bij ons dorpsoverleg Kudelstaart.

De Dorpsraad in 2014
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De vergaderdata voor 2014 zijn:

8 januari - met bewoners
3 februari - met gemeente 
12 maart - met bewoners (speeltuinenplan, Wethouder Rik Rolleman)
7 april  - met gemeente
10 juni - met bewoners (jaarvergadering)
18 augustus - met gemeente 
10 september - met bewoners 
20 oktober - met gemeente
12 november - met bewoners

Activiteiten 2014

4 mei - Dodenherdenking 
17 mei - 50 jaar Dorpsraad Kudelstaart
juni - Wijkronde
19 september - Keep it Clean Day 

Heeft u een vraag, klacht of wilt u uw mening laten horen dan kunt u contact
opnemen met de Dorpsraad via e-mail: Dorpsraadkudelstaart@hotmail.com. 

Kijk ook eens op www.wijkraden-aalsmeer.nl of twitter mee op @Kudelstaart.

Kalender 2014
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Jaarverslag 2013
D O R P S R A A D
K U D E L S T A A R T

dinsdag 10 juni 2014
dorpshuis Kudelstaart
20.00 uur


