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Notulen Wijkraadvergadering 30 januari 2012 

Aanwezig: 

Nico Schuurman (secretaris wijkraad), Pierre Brancart (voorzitter), Ria Koehler (lid wijkraad en notulist), 

Bep Korsse (wijkraad), Gerrit Mets (politie), Helma Persoon (AB), Dirk van Willegen (CDA), ), Christa Kuitert, 

Berry Nijmeijer (VVD), Joop de Ruiter, Wim Spaargaren (CDA).  

Inloop: 

Er was geen inloop gepland maar er kwamen wel buurtbewoners. 

Bert Klijmij: de gang van zaken rond de herstructurering is om te huilen. Rommelig gebeuren, geen 

afstemming, stukke stoepen, bomen die daarna weer vernieuwd worden met schade aan stoepen.  

Blijven melden bij de servicelijn van de gemeente. Piere legt het bij Loes v.d. Craats (gemeente Aalsmeer). 

Hr. Koehler: heeft Frans gesproken over de jeugd, weer overlast het weekeind. Vooral scooteroverlast gaat 

maar door. Er wordt hard aangewerkt door diverse organisaties om overlast terug te dringen. Hr. Koehler 

krijgt geen reactie van de gemeente op zijn ideeën. Herkenbaar probleem bij de aanwezigen. Advies, er op 

aan blijven dringend dat er een reactie komt.  

Piere opent de vergadering. 

1.  Politiezaken:  

In Westwijk erg veel woninginbraken en auto’s. Dus goed de boel op slot doen, Oost is een stap verder.  

Incident na oud en nieuw: het verhaal van verhandelen zwaar vuurwerk in Oost klopt niet. Kinderen hadden 

oud vuurwerk gevonden in Kudelstaart en meegenomen naar Oost. Info klopt niet, stemmingmakerij. Een van 

de kinderen wel ernstig gewond geraakt aan zijn hand hierdoor. Als je iets ziet dat niet klopt, bel dan naar 

112 of 0900-8844, niet achteraf.  

Op 1 of 2 februari weer overleg met de betrokken partijen. Thuiskomende jeugd van stappen kan ook 

luidruchtig zijn en overlast veroorzaken door de herrie.  

2. Notulen van 12 december 2011 (tekst en n.a.v.): 

Als het nodig is wil Remco Kuitert participeren in de wijkraad vanuit de jeugd.    

Mailadres is aangepast vertelt Christa.  

3. Werkgroep verkeersveiligheid: 

Nico diverse keren geïnformeerd naar vervolgdata maar kreeg ze niet. Bep heeft voor vanavond nog wat 

mensen uitgenodigd van deze commissie, misschien komen ze om 21.30 uur.  

4. Verkeerstellingen: 

Idee is om Thijs Kreukels volgend wijkraad overleg uit te nodigen. Conclusie van de meting: er wordt door 

ongeveer 40% te hard gereden. Hierin een aantal extremen. Thijs maakt een plan van aanpak op grond van de 

verzamelde gegevens.  Nico maakt een afspraak met Thijs hierover. 

5. Quickscan: 

komt een vervolg op het overleg van 23 november 2011. Moet nog uitgewerkt worden. Gezien de huidige 

economische toestanden weinig ruimte om iets te doen.  
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6. Gedenkteken: 

Komt het zelfde terug, komt nu op een verhoging. Gema boos dat ze geen uitnodiging hebben gekregen voor 

dit overleg over het gedenkteken. Op 4 mei a.s. geen herdenkingsplechtigheid bij het monument in Oost. 

7. Mededelingen: 

Piere bij de Gema geweest, stopt op 1 maart, hun laatste krant komt 1 februari 2012. Piere heeft de kranten 

gekregen (oude), wie heeft er interesse? 

Open houden bouwweg: was voor 5 jaar, had al weg moeten zijn. Is er een weg om hem toch open te houden? 

Eigen Haard is eigenaar van de grond, die kan misschien actie ondernemen? Huizen langs de Vlinderweg: 

komen wel of niet……. Bergen grond worden opgeruimd. 

Stuk grond Amalialaan / Machineweg: deel van Bosman, deel van de gemeente. Nog onduidelijk wat er gaat 

komen. 

In deelplan 9 zijn 29 huizen nog niet verkocht. Huur is rond de € 1000,- dus dat loopt ook geen storm. De 

bestrating in die wijk werkt ook niet mee, het ziet er niet uit. Er is ij Eigen Haard € 100.000,- gereserveerd 

om dit stuk op te knappen. Nu e Gema niet meer bestaat is Eigen Haard het aanspreekpunt voor het 

onderhoud aan de tuinen van de nog lege woningen.  

Wanneer worden de laatste wijken opgeleverd aan de gemeente? Niet duidelijk of dit al gebeurt is. Piere 

vraagt het aan Loes v.d. Craats. 

Wateroverlast Hornweg: 

Veel water i de huizen, schuurtjes lozen op de grond en dit loopt ook richting Hornweg. Gemeente vindt het 

een privé aangelegenheid. Het verhogen van het fietspad werkt ook niet mee. De tuinen/huizen Hornweg 

worden een verzamelput van water. Bep pleit voor meer afvoerputten en hogere opsluitrand door de 

gemeente aan te brengen. Probleem in 2007 al besproken met Rijnland met de heer Faber. Als Rijnland zegt 

dat de gemeente het op moet ossen, moet het gebeuren. Bep wil een peilstok in de sloot om te controleren of 

het water stijgt bij regen.  

Opties voor vermindering overlast: 

.  achterburen vragen om hun schuur af te laten wateren op de sloot via een pijp 

.  aanleggen paar afwaterings buizen door de tuin richting sloot  

8. Rondvraag; 

Wie wil er naar het jeugdoverleg woensdag? Bep en Piere zijn voor niets geweest. Weer een communicatie 

stoornis, Merel Leeflang van bureau Split gaat zich bezig houden met de jeugd.  

Brief aan Piere betrof burenruzie en is gepast afgehandeld. 

Actiepunten: 

Afspraak met Thijs over plan van aanpak         Nico  

Loes v.d. Craats over rommelige aanpak herstructurering       Piere 

Oplevering wijken aan de gemeente? Al gedaan en wanneer?  Vraag aan Loes v.d. Craats  Piere  

Enquête vlinderwijk: nog bespreken met Loes v.d. Craats 

Wijksteunpunt: nog geen verslag, komt weer de volgende keer 

 


