
Verslag van het wijkoverleg Hornmeer te Aalsmeer 
op 11 juni 2014.

De Voorzitter opent om 20.00 uur het overleg dat, mede door het mooie weer en vakantie, door een 
geringer aantal bezoekers dan gebruikelijk wordt bijgewoond. Naar aanleiding daarvan zegt hij toe 
om in het komende jaar de zomervergadering niet in juni maar in mei te zullen plannen zodat 
vakantie en mooi weer minder samenvallen met het wijkoverleg.

Het verslag van het vorig overleg is geen aanleiding voor het maken van opmerkingen zodat direct 
overgegaan kan worden tot het behandelen van de agenda voor deze avond. De belangrijkste punten
zijn : het Hornmeerpark, wateroverlast en drainagesysteem in de Vogelwijk, het uitbaggeren van de 
singels, het hondenbeleid, de speelplaatsen en de inspraak door de aanwezigen.

Het Hornmeerpark.

De vice voorzitter van het wijkoverleg, Cor Knol, doet verslag over de planontwikkeling van het 
Hornmeerpark. De wensen die neergelegd zijn in de klankbordgroep zijn serieus opgepakt door het 
projectteam en zullen in de huidigeplannen allen worden gehonoreerd. Daardoor komen er 
voldoende wandeltracé's die goed aansluiten op het omliggend gebied.
Een opmerking uit de zaal stelt dat de plannen nu wel afgerond worden maar dat, volgens niet 
bevestigde informatie, het benodigde geld onvoldoende aanwezig is en dat aanpassing van het plan 
niet is uitgesloten.
Cor Knol zegt toe dat hij deze opmerking mee zal nemen naar het overleg met de Gemeente.

Wateroverlast en drainagesysteem Vogelwijk.

Jaap de Jong, die lid is van de watercommissie en het overleg daarvan heeft bijgewoond, geeft een 
toelichting op het rapport dat in opdracht van de Gemeente door WARECO is opgesteld.
Het rapport is omvangrijk maar niet uitputtend en er worden aanbevelingen gedaan om de studie 
nog verder uit te breiden en naar een aantal aspecten nader onderzoek te doen. De Gemeente heeft 
daar nog niet toe besloten maar gaat opdracht verstrekken om de aanbevelingen in het huidige 
rapport uit te voeren.
De conclusie is dat de riolering goed is maar dat het beter was geweest als de oude drainage niet 
was afgesneden waardoor er nu te veel stuwing in de leidingen optreedt. 
Besloten is om de oude drainage weer op de riolering aan te sluiten, door te spuiten en in kaart te 
brengen zodat in de toekomst doelmatig onderhoud kan plaatsvinden.
Het probleem van de slechte, niet waterdoorlatende bodem, kan niet opgelost worden alsmede de 
hoge waterstanden in de boezem van de polder c.q. wijk.  Rijnland wordt in de rapportage niet 
genoemd, alhoewel zij duidelijk een partij is in het grondwaterhuishouden.
De draaitijd en draaiuren van de bemaling is onduidelijk en verbetering daarvan kan bijdragen aan 
minder wateroverlast.Ook bijplaatsen van putten en pompen kan bijdragen aan verbetering.
Uit de zaal komen verschillende opmerkingen.
In de Ijsvogelstraat is verbetering opgetreden, mede dankzij de beheerder (van Wengerden) 
Een blokje in de Fuutlaan toont geen verbetering en in de Rietgorsstraat is het nooit goed geweest 
en is er nu nog niets verbeterd.
Jan Mul wil graag meer peilstokken in de wijk en vooral bij zijn woonblok aan de Fuutlaan. Of dat 
mogelijk, simpel en goedkoop is zal onderzocht worden.
Enkele aanwezigen willen graag een afschrift van het rapport ontvangen. Jaap de Jong zal dit 
regelen na afloop van de vergedering.



                                                         Blad 2.

Baggeren van de singels.

Al jaren wordt er gesproken over het uitbaggeren van de singels maar tot uitvoering is het niet  
gekomen. Nu heeft de Gemeente medegedeeld dat er met de aannemer die het baggerwerk moet 
uitvoeren overeenstemming is bereikt over de condities, prijs en planning van het baggerwerk in de 
Hornmeer. Met veel belangstelling zal dit gevolgd worden. Of er voor de zomervacantie nog zal 
worden begonnen is een open vraag. Er ontstaat enige discussie over de uitbagger-diepte omdat 
geringe diepte voor de vistand, vooral in de winter, belangrijk is.

Kinderspeelplaatsen

Het plan tot herstructureren van de kinderspeelplaatsen is, na inspraak, gereed en zal met een 
budgetvoorstel aan de gemeentereed worden aangeboden ter vaststelling.
Sonja Knol stelt dat de uitvoering gefaseerd uitgevoerd zal worden en dat per wijk daarover 
voorlichting zal worden gegeven. De Gemeente was van plan om alleen met omwonende inspraak 
te regelen maar, omdat de alle wijkbewoners gebruik kunnen maken van de speelplaatsen, heeft 
Sonja er op aangedrongen dat de voorlichting in het wijkoverleg moet plaatsvinden. De 
projecleider, Gertie Stienen zal voor ons wijkoverleg in September worden uitgenodigd.

Hondenbeleid

Dit beleid is geformuleerd en besproken in twee inloopbijeenkomsten. De Gemeenteraad moet het 
nog vaststellen.

Herinrichting Zone N196.

De volgende klankbordgroep zal pas na de vakantie plaats vinden. Er worden nu geluidsmetingen 
verricht om de noodzaak van geluidsschermen te bepalen, daarna zullen er inspraakavonden 
gehouden worden met direct aanwonende. Nader informatie over de planning en uitwerking 
plannen ontbreekt. De indruk is dat er weinig druk op de ketel staat. De vorming van een nieuw 
college in Aalsmeer is daar debet aan.

Sluiting.

Als er geen vragen noch opmerkingen meer uit de zaal naar voren komen sluit de voorzitter de 
overlegvergadering en dankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng  De volgende 
overlegvergaderingen in 2014 zullen worden gehouden op 24/9 en 26/11.


